
Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Dobro_c zynni”

Wypełnij poniższy wniosek informacjami na temat inicjatywy oraz grupy projektowej, a 
następnie prześlij go w wersji elektronicznej na adres 
lub tradycyjnej na adres : 

Agnieszka Rafalska 
Wspólnie - Fundacja LafargeHolcim

ul. Iłżecka 24 F 
02-135 Warszawa 

z dopiskiem “Dobro_czynni”

 
1. Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby koordynuj

 

 
 

2. Imiona i nazwiska wszystkich członków grupy projektowej, ewentualnie nazwa 
organizacji/ instytucji, którą

(pamiętaj, że w programie mog
Polsce. Jeśli w zespole znajduje si

 

 
 
 
 
 

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Dobro_c zynni”

szy wniosek informacjami na temat inicjatywy oraz grupy projektowej, a 
lij go w wersji elektronicznej na adres dobroczynni@lafargeholcim.com

LafargeHolcim 

z dopiskiem “Dobro_czynni” 

, nazwisko oraz stanowisko osoby koordynującej projekt (Lider projektu)

Imiona i nazwiska wszystkich członków grupy projektowej, ewentualnie nazwa 
organizacji/ instytucji, którą reprezentuje wolontariusz spoza firmy 

e w programie mogą brać udział także osoby niebędące pracownikami LafargeHolcim w 
spole znajduje się taka osoba, zaznacz to przy jej nazwisku) 

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Dobro_c zynni”  

szy wniosek informacjami na temat inicjatywy oraz grupy projektowej, a 
dobroczynni@lafargeholcim.com 

cej projekt (Lider projektu) 

Imiona i nazwiska wszystkich członków grupy projektowej, ewentualnie nazwa 

ce pracownikami LafargeHolcim w 



3. Opis beneficjenta/beneficjentów projektu (kto odniesie korzy
dzieci, mieszkańcy, stowarzyszenia). Liczba beneficjentów. 

 
4. W który z obszarów naszej strategii 
wpisuje się projekt? Zakreś
więcej niż jeden obszar, zakre
 

a. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia
b. Działania na rzecz poprawy 
c. Działania na rzecz udoskonalania przestrzeni
d. Środowisko 

 

5. Opis projektu. 

Pytania pomocnicze: 
- Nazwa projektu? 
- Lokalizacja projektu (bliskość
- Cel projektu? 
- W jakim terminie planowana jest rea
- Liczba godzin potrzebna na realizacj
- Spodziewane rezultaty projektu?
 
 

 

 

Opis beneficjenta/beneficjentów projektu (kto odniesie korzyś
ńcy, stowarzyszenia). Liczba beneficjentów.  

W który z obszarów naszej strategii Społecznej Odpowiedzialnoś
 projekt? Zakreśl właściwy obszar (jeśli uważasz, że projekt wpisuje si

 jeden obszar, zakreśl wszystkie pasujące). 

ństwo i Ochrona Zdrowia 
Działania na rzecz poprawy życia społeczności lokalnych 
Działania na rzecz udoskonalania przestrzeni 

Lokalizacja projektu (bliskość zakładu LH lub stopień powiązania z biznesem LH) 

W jakim terminie planowana jest realizacja projektu? 
Liczba godzin potrzebna na realizację projektu? 
Spodziewane rezultaty projektu? 

Opis beneficjenta/beneficjentów projektu (kto odniesie korzyści z projektu, np. 

 

Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
że projekt wpisuje się w 

 

 



6. Budżet potrzebny do realizacji projektu (kwota nie powinna przekracza
zł) 

 

 
7. Kosztorys realizacji projektu.

Lp  Pozycja kosztów
  

  

  

  

  

  

RAZEM:  

• Uwaga: rozliczenie dotyczy wył
grantu,  

• wpisz każdą pozycję
 
 
8. Na czym polega wkład własny 
niezbędnych do realizacji projektu 
samodzielne odmalowanie pomieszczenia lub przeprowadzenie remontu, 
przeprowadzenie warsztatów czy prelekcji, zorganizowanie wydarzenia itp.).

 

 
 

et potrzebny do realizacji projektu (kwota nie powinna przekracza

Kosztorys realizacji projektu. 

Pozycja kosztów  Koszt łączny poniesiony cena brutto
 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: rozliczenie dotyczy wył ącznie środków przyznanych w ramach 

ż ą pozycję kosztów, które zostały poniesione z przyznanego grantu. 

Na czym polega wkład własny wolontariuszy? Co, poza zakupieniem 
dnych do realizacji projektu środków, zespół zrobi dla beneficjenta (np. 

samodzielne odmalowanie pomieszczenia lub przeprowadzenie remontu, 
przeprowadzenie warsztatów czy prelekcji, zorganizowanie wydarzenia itp.).

et potrzebny do realizacji projektu (kwota nie powinna przekraczać 3000 

 

czny poniesiony cena brutto  

rodków przyznanych w ramach 

 kosztów, które zostały poniesione z przyznanego grantu.  

wolontariuszy? Co, poza zakupieniem 
rodków, zespół zrobi dla beneficjenta (np. 

samodzielne odmalowanie pomieszczenia lub przeprowadzenie remontu, 
przeprowadzenie warsztatów czy prelekcji, zorganizowanie wydarzenia itp.). 



 
 

9. Co jako firma zyskamy dzi
pracowników, współpraca z nowymi podmiotami, lepsze poznanie potrzeb lokalnych 
społeczności)? 

 

Co jako firma zyskamy dzięki realizacji tego projektu (np. integracja 
pracowników, współpraca z nowymi podmiotami, lepsze poznanie potrzeb lokalnych 

ki realizacji tego projektu (np. integracja 
pracowników, współpraca z nowymi podmiotami, lepsze poznanie potrzeb lokalnych 

 


