DOSSIER DE CANDIDATURA
A apresentação de uma candidatura pode ser complementada por outros elementos (fotografias,
plantas, etc.). Esta será avaliada e instruída pelo/a Diretor/a da loja Jumbo/Pão de Açúcar em questão e
pela equipa da Fundação e, posteriormente, submetida a análise e apreciação do Júri.
Para o preenchimento do formulário, sugere-se a leitura atenta do Regulamento disponível no site:
http://fundacaoparajuventude.jumbo.pt. Qualquer candidatura incompleta não será validada pelo comité
Nacional da Fundação Jumbo para a Juventude.

CONTACTOS DA ASSOCIAÇÃO
Nome
Morada
Código Postal

Localidade

País

Tel.

Data de criação
(dd/mm/aaaa)

REFERÊNCIAS DO/A RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Apelido do/a responsável
Nome do/a responsável
Função na associação
Estatuto

E-mail

REFERÊNCIAS DO/A PRESIDENTE
Apelido
Nome
Estatuto

E-mail

ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO
Área de intervenção principal
Áreas de intervenção secundárias:
Ação social

Saúde

Inserção

Prevenção

Animação

Boa alimentação

Educação

Ambiente

Origem da associação e motivações que conduziram à sua criação

Descrição das diferentes atividades da associação (principais projetos em curso ou futuros)

Nº de voluntários/as ativos/as

Nº de funcionários/as

Público-alvo

Número de beneficiários/as
Idade dos/as beneficiários/as:
0-5 anos

19-25 anos

6-11 anos

25-60 anos

12-18 anos

+ de 60 anos

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
Designação

Eixo de intervenção principal
(Saúde e/ou Nutrição)

Áreas de intervenção secundária:
Deficiência

Desporto

Alimentação Saudável

Ambiente

Deperdício Alimentar

Nº de sócios

Descrição do projeto

Contexto e motivos para a realização do projeto

Resultados concretos previstos

Data lançamento (DD/MM/AA)

Nº de voluntários/as

Nº de funcionários/as

Público-alvo

Número de beneficiários/as
Idade do público-alvo:
5-11 anos

12-18 anos

19-25 anos
Localidade onde se realiza o projeto
Localização do projeto

PARCERIA COM A AUCHAN RETAIL PORTUGAL
Já recorreu ao mecenato ou ao apadrinhamento através de uma fundação de uma empresa?
Sim

Não

Se sim, indique:
-Sob qual(is) forma(s)?

- qual(is) a(s) empresa(s) parceira(s)?

Qual a loja Jumbo/Pão de Açúcar mais próxima? (indique obrigatoriamente o número de km)
Loja/Direção

Nº de quilómetros

Como encara a parceria com a loja Jumbo/Pão de Açúcar?

Quais são as suas expetativas e necessidades particulares?
Participação de padrinhos/madrinhas

Ajuda logistica

Contribuição de competências em gestão

Contabilidade

Formação

Outro

Comentários

Com que frequência encara este apoio ou contribuição?

Contactou ou apresentou o seu projeto a colaboradores/as da Auchan Retail Portugal?

- A quem?

- Em que ocasião?

APOIO DESEJADO
Montante pedido em
euros

ORÇAMENTO DO PROJETO
Envelope orçamental total previsto
(receitas- despesas)

0

DESPESAS
Designação

RECEITAS
Montante

Designação

Montante

TOTAL

0

TOTAL

0

ORÇAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIAÇÃO
DESPESAS
Designação

TOTAL

RECEITAS
Montante

Designação

0

TOTAL

Como é que o/a responsável pelo projeto garante a devida utilização da subvenção?

Outros parceiros financeiros e subvenções solicitadas e adquiridas

Como é que o/a responsável pelo projeto tomou conhecimento da Fundação Jumbo para a Juventude?

Montante

0

DOCUMENTOS A ANEXAR OBRIGATORIAMENTE NA ENTREGA DA SUA CANDIDATURA
Estatutos da associação
Tradução da parte «objeto» dos estatutos (no caso dos projetos internacionais)
Fotocópia da declaração do Diário da República
Lista dos membros do Conselho de Administração
Último relatório de atividades
Último balanço financeiro
Referências bancárias BIC e IBAN (para os projetos estrangeiros)
Logótipo e fotos representando ações desenvolvidas pela associação

