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TƏMVF
Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit üzrə Vətəndaş Fəaliyyəti


KONSEPSIYA SƏNƏDİ FORMASI

Layihənin adı: 


MÜRACİƏT EDƏN TƏŞKİLAT
Təşkilatın adı:	
Poçt ünvanı: 
E-mail:	
Telefon:
Faks:
Internet ünvanı:
Təşkilatın rəhbəri:	
LAYİHƏ
Layihənin tipi: 
- Nümayiş layihəsi
- Bilik-bacarıqların artırılması və şəbəkələndirmə 
- Maarifləndirmə layihəsi
- Öyrənilmiş dərslərin paylaşılması layihəsi
- Siyasətlə bağlı dialoq layihəsi
Prioritet mövzu:	
Coğrafi ərazi:	
Layihənin başlanma tarixi və müddəti:
Layihənin ümumi dəyəri (AZN): 
TƏMVF-dən tələb olunan vəsait (AZN):

Təşkilat haqqında məlumat (maks. yarım səh.)
Ümumi məlumat 
	Hüquqi statusu
	Təşkilatın məqsədi
	Yaranma tarixi

Strukturu
Üzvlüyü
	İllik büdcəsi (2011)
İnzibati məsələlər 
	Maaşlı işçilərin sayı
	Assosiasiyalarda və ya çətir şəbəkələrdə üzvlük
	Dövlət qeydiyyatı

Təşkilatın hədəf əhali qrupu
Təklif edilən layihə ilə əlaqədar keçmiş təcrübə
Layihənin əsaslandırılması (maks. yarım səh.)
Layihənin ünvanlayacağı ətraf mühit və təhlükəsizlik risklərini təsvir edin. Layihənin Hökumət, ATƏT və ya hər hansı digər donor/tərəfdaş tərəfindən dəstəklənən digər yerli, milli və regional layihələr ilə əlaqələrini təsvir edin.
Layihənin məqsədi və nəticələri (maks. yarım səh.)
Bu bölmədə layihənin məqsədini göstərin; bu hissədə məqsədə necə nail olunacağını və ya fəaliyyətləri açıqlamaq lazım deyil. Məqsədlərin məhdud sayda olması layihənin dəqiq icra edilməsinə kömək edir.
Nəticələr layihənin həyata keçirilməsi sayəsində faydalananların əldə edəcəyi xidmətlər və məhsulların yaratdığı təsirlərdir. Nəticələri prioritetləşdirin: çoxlu sayda nəticəyə nail olunmasına cəhd edilməsi layihəni zəiflədə bilər.

Layihənin faydalananları (maks. yarım səh.)
Layihənin hədəf benefisiarları və onların layihədə nəzərdə tutulan fəaliyyətlərə necə cəlb olunacaqlarının qısa təsvirini verin. Gender və gənclər problemlərinin layihəyə necə inteqrasiya olunacağı haqqında qısa məlumat verin.
Fəaliyyətlər (maks. yarım səh.)
Layihədə gözlənilən nəticələrə və məqsədlərə nail olunması üçün hansı işlərin görüləcəyinin təsviri. Fəaliyyətlər və nəticələr arasında birbaşa əlaqələr olmalıdır.
Tərəfdaşlıq (maks. yarım səh.)
Münasib olarsa, layihə çərçivəsində tərəfdaşlıq ediləcək təşkilatları göstərin. Tərəfdaşların məsuliyyət və rollarını (müraciət edən təşkilatla tərəfdaşlar arasında fəaliyyət bölgüsünü) təsvir edin. 
Dayanıqlıq (maks. yarım səh.)
Layihənin dayanıqlığının necə təmin olunacağı barədə qısa məlumat verin.



