PROJEKT STIPENDIUM
Projekt Stipendium je zacílen na finanční podporu dospívajících od 15 let věku a také na podporu
jejich samostatnosti a rozvoje v oblasti emailové komunikace a dovedností pro jejich praktický
život.
Cíle projektu:
1) poskytnutí příspěvku 300Kč měsíčně po splnění daných podmínek
2) vedení dospívajících k SAMOSTATNOSTI, zodpovědnosti, cílevědomosti
3) prakticky se naučit: pravidelně plnit stanovenou povinnost, naučit se komunikovat emailem
se všemi náležitostmi, založit si emailovou adresu, odpovídat na emaily z nadace, naučit se
formulovat jednoduchý text podle zadaní i libovolně, stáhnout, vyplnit a odeslat formulář,
případně založit si bankovní účet, apod.
Podmínky zapojení do projektu:
 alespoň 15 let
 přístup k emailu, vlastní schránka s identifikovatelným jménem v adrese (např.
josef.novak@email.com)
 bankovní účet (není podmínkou, lze použít i účet DD, záleží na domluvě)
Chceš se zapojit? Jak?
 založ si email (tak, aby bylo poznat už z adresy, komu email patří)
 pošli žádost o zařazení do projektu na adresu p.susta@srdcenadlani.com
Jedná se o VLASTNORUČNĚ VYPLNĚNÝ formulář, který se jmenuje Žádost o nadační
příspěvek (ke stažení je na našem webu www.srdcenadlani.cz/ke-stazeni/)
Pomoc tety/strejdy vyhledej pouze v případě, že při vyplnění skutečně nevíš kudy kam!
 vše ostatní dostaneš na svůj email 
Jak to bude probíhat?
Každý měsíc od Petra dostaneš na svůj email úkol, který bys měl(a) v daném měsíci splnit.
Splnění úkolu je nutné vždy zaslat do posledního dne daného měsíce! Vhodné ale je
zaslat úkol co nejdříve, aby zbyl čas na vyřešení případného problému. Email musí
obsahovat formální náležitosti (pozdrav, oslovení, podpis) a nějaký průvodní text.
Jaké jsou stěžejní podmínky úspěšnosti projektu?
 pomoc ze strany tet a strejdů je minimální (lépe žádná), jde o SAMOSTATNOST!
 termíny a povinnosti si hlídá KAŽDÝ SÁM, nikdo jej neupozorňuje, že se blíží konec měsíce!
 aktivní komunikace emailem s Petrem – vše se dá vyřešit, stačí jen napsat! Jen je nutné si
ohlídat příslušné termíny.
Hodně zdaru! 

