FORMULARZ POSZUKIWANIA PARTNERA
ORAZ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ
FORMULÁŘ „HLEDÁME PARTNERA”
Nazwa instytucji
Název instituce
Forma prawna
Právní forma
Adres
Adresa

KLUBOUŠKO, o.s.

zapsaný spolek
tř. 17. listopadu 292/26, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Telefon/fax
e-mail
Strona www
Webové stránky
Krótka informacja o instytucji
poszukującej partnera oraz jej
działalność
Stručná informace o instituci
hledající partnera a o její
činnosti
Dane osoby do kontaktu
- imię i nazwisko
- Email
- stanowisko służbowe
Kontaktní osoba
- jméno a příjmení
- e-mail
- funkce

+420606616224
klubousko@seznam.cz
http://www.klubousko.cz
Zapsaný spolek KLUBOUŠKO je organizace zaměřená na
pořádání volnočasových aktivit, dětí, mládeže a jejich rodičů
a rodin.

Robert Kaprál
robert.kapral@seznam.cz
+420 606 616 224

Informacje o poszukiwanym Partnerze lub projekcie:
Informace o hledaném partnerovi nebo projektu:
Rodzaj instytucji i zakres jej
działalności
Druh insitutce a popis její
činnosti

Co KLUBOUŠKO dělá a na čem pracuje?
-

Organizace sportovně kulturní programů
o Letní pobytový tábor pro rodiče s dětmi
o Víkendový volejbalový turnaj amatérů
o Jarní splutí řeky Bečvy
o Streetbalový turnaj v Přerově
o Pravidelné herní pátky – stolní deskové hry

Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem:
Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem:
Miejsce realizacji projektu:*
Místo realizace projektu:*

typ projektu C

Přerov a partnerské město v Polsku

*********************************************************************************************************
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregion Praděd
Euroregionu Pradziad
Nové doby 111
Ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
793 26 Vrbno pod Pradědem
Tel. +48 77 438 03 80
Tel. + 420 554 751 056
Fax. +48 77 438 03 81
Fax. + 420 554 751 056
Email: biuro@europradziad.pl
Email: zdenek.jarmar@europraded.cz

Termin realizacji projektu.*
Termín realizace projektu:*

roky 2020, 2021

Krótki opis propozycji projektowej:*
Stručný popis projektového záměru:*
KLUBOUŠKO hledá partnera na realizaci projektů, který využije svoje zkušenosti a znalosti na
podporu a realizaci mnoha projektů, zaměřených na přátelské volnočasové aktivity. Navržené
projekty se mohou opírat o: organizaci letního tábora pro rodiče s dětmi, organizaci víkendových
sportovních akcí, výlety pro rodiny a další kulturně-naučné formy, které budou zaměřené na
integraci všech znevýhodněných skupin s ohledem na mezinárodní aspekt.
Cele i efekty projektu: *
Cíle a přínosy projektu:*
Navázání dlouhodobé partnerské spolupráce, výměna zkušeností a vzájemných návštěv mezi
partnery.
Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne –
konkretny opis):*
Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký
popis):
Shodný se společným projektem a možnostmi daného typu projektu.
Stan przygotowania projektu:*
Stav přípravy projektu:*

plán

*wypełnia się w przypadku, gdy poszukiwany jest partner ze strony czeskiej/polskiej do konkretnego mikroprojektu
* vyplňte v případě, že předpokládáte zapojení hledaného partnera do konkrétního mikroprojektu
Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez Euroregion Pradziad powyższych informacji na stronach Internetowych:
www.europradziad.pl, www.europraded.cz oraz przeprowadzenia innych działań mających na celu znalezienia partnera.
Uděluji souhlas se zveřejněním výše uvedených informací na webových stránkách Euroregionu Praděd: www.europraded.cz,
www.europradziad.pl, a s dalšími činnostmi zaměřenými na hledání partnera.
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Stowarzyszenie Gmin Polskich
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Tel. +48 77 438 03 80
Tel. + 420 554 751 056
Fax. +48 77 438 03 81
Fax. + 420 554 751 056
Email: biuro@europradziad.pl
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