Молба за дарение и спонсорство
Моля попълнете необходимата информация в нейната цялост и изпратете този формуляр на електронен
адрес: reception.sofia@astrazeneca.com

1

2

В коя категория на
подкрепа попада
Вашето искане?

Подобряване на здравните грижи за местната общност и пациентите

Към коя категория
принадлежи Вашата
организация?

Болница с държавно или общинско участие

Насърчаване на науката, образованието и уменията, най-вече сред
младите хора

Организация с нестопанска цел в обществена полза
Организация с нестопанска цел в частна полза
Пациентска организация
Учебно заведение с държавно или общинско участие
Фондация с благотворителна цел
Друга: моля уточнете

3

Данни на Вашата
организация

Име
Адрес
ЕИК
Управител
Година на
основаване

4

Каква е целта на
Вашата организация?

Усъвършенстване в образователната сфера
Подобряване на здравето или възможностите за спасяване на живот
Усъвършенстване в сферата на науката
Друга цел, хармонираща с усъвършенстване на здравните грижи или подкрепа на
науката и образованието – моля, уточнете ____

5

Какъв е обхватът на
програмата, за която
искате подкрепа?

Местен
Национален
Каква е очакваната дата на започване/приключване на проекта?

6

Има ли вашата
организация на съвет
на настоятелите/
директорите?

Име и фамилия

Длъжност

Месторабота/Длъжност

Свързаност с
AstraZeneca
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7

Данни за основен
контакт относно
въпроси, свързани с
искането за дарение

Име и фамилия
Телефон
Електронна поща
Длъжност
Държавен
служител,
медицински
специалист ли сте
или имате
връзка/принадлежи
те ли към
организация в
сферата на
здравеопазването?

Моля уточнете _

8

Предмет на дарение/спонсорство
Моля, представете описание.

9

Бюджет
Моля, представете описание по пера и
съответните суми.

10

Събрани средства до момента от други
дарители/спонсори

11

Ако Вашата кандидатура е успешна, как това финансиране ще спомогне за подобряване качеството на
здравеопазването и медицинското
обслужване?
образованието и /или науката?

12

Моля представете измерими показатели за
успех на проекта спрямо поставената цел

13

Вашата организация получавала ли е
дарение/спонсорство от AstraZeneca през
последните 2 години?
Моля, представете описание.

