AANSOEKVORM VIR SKOLE /
SENTRUMS VIR DIE #HELPHANNAPROJEK 2015
Aansoeke moet teen 18 September 2015 aan Helpende Hand
teruggestuur word.
Die #HelpHanna-projek is ŉ Helpende Hand-projek wat poog om sanitêre ware aan behoeftige
skoolmeisies te verskaf. Hierdie projek sluit aan by Helpende Hand se visie van
armoedeverligting en -voorkoming. Die #HelpHanna-projek se aansoeke is oop vir skole regoor
die land.
Die projek fokus om skoolmeisies en skole by te staan met die sensitiewe saak en te verseker
dat skoolmeisies nie ŉ agterstand kry omdat hulle –klas, sowel as skoolaktiwiteite moet mis as
gevolg van ŉ tekort aan sanitêre ware nie.
Hierdie is ŉ loodsprojek en indien die skool se aansoek suksesvol is, sal die skool hulp vanaf
Helpende Hand ontvang van Oktober 2015 tot Januarie 2016. Daar is wel spesifieke kriteria
waaraan skole moet voldoen.
Vul asseblief die onderstaande vorm volledig in. Onvolledige aansoeke kan moontlik afgekeur
word.
U aansoekvorm moet asseblief vergesel word met:
 Bewys van registrasie van die skool by die departement van onderwys.
 ŉ Lys van name van meisies wat maandeliks hulp benodig met sanitêre ware.

AFDELING A: ALGEMENE INLIGTING OOR SKOOL/SENTRUM
1.
2.
3.
4.

Skool/Sentrum
Dorp
Provinsie
Kontakpersoon oor die #HelpHanna
projek by die skool
5. Skoolhoof (indien verskil van punt 4)
6. E-posadres van skool
7. Fisiese adres van skool

8. Telefoonnommer van skool
9. Alternatiewe kontaknommer

AFDELING B: INLIGTING OOR KINDERS
1. Getal kinders in die skool.
2. Getal meisies in die wat ŉ behoefte
aan sanitêre ware op ŉ maandelikse
basis het.
3. Hoeveel personeellede is aan die
skool verbonde?
4. Getal kinders wat geen skoolgeld
betaal nie.
5. Getal kinders wat gedeeltelik
skoolgeld betaal.
6. Onderrigtaal
7. Skooldemografie:
a. Meisies

Meisies:

Seuns:

Getal
Wit
Bruin
Indiër
Swart
Ander

b. Personeel

Getal
Wit
Bruin
Indiër
Swart
Ander

AFDELING C: INLIGTING OOR SKOOL (merk toepaslike blokkie)
1. Is daar reeds ŉ plaaslike Helpende
JA
Hand-tak by die skool betrokke?
- Indien JA, watter tak?
2. Ontvang u skool enige staatsubsidie? JA
3. Wat beloop die skoolfonds per kind
per maand?
4. Watter ander borge/vennote is by die
skool betrokke?

NEE

NEE

em u

5. Bedryf die skool reeds ’n projek wat
sanitêre produkte aan behoeftige
meisies verskaf?
6. Voel u dat daar ŉ werklike behoefte
vir sanitêre produkte vir meisies in
die skool is?

Ja

Nee

Ja

Nee

AFDELING D: Publisiteit en bemarking
1. Mag Helpende Hand bemarkingsmateriaal van die projek by die skool opsit/uitdeel?
JA
NEE
2. Die projek se fondsinsamelingsaksies steun op publisiteit en foto’s wat met goeie
oordeel aan die plaaslike media verskaf word. Ons kinders se veiligheid en die
skool se reputasie is vir ons baie belangrik. Mag daar foto’s by die skool geneem
word?
JA
NEE
Kommentaar:
3. Het u enige voorvereistes of spesifikasies oor die geleenthede of foto’s?
JA
Kommentaar:

Ander kommentaar:

NEE

NB: Solidariteit Helpende Hand poog om sover moontlik in die behoeftes van die skool te
voorsien. Dit is ongelukkig nie altyd ŉ gegewe dat die skool gehelp of met die aangevraagde
hoeveelhede gehelp kan word nie.
Die skool sal binne drie weke van die sluitingsdatum in kennis gestel word of die aansoek
suksesvol was. Indien u nie binne drie weke terugvoer ontvang het nie, kan u aanneem dat u
aansoek onsuksesvol was.

Aansoekvorms moet asseblief voor of op 18 September 2015 teruggestuur word
aan die projekorganiseerder by Helpende Hand.
Per e-pos: michelleb@helpendehand.co.za
Per faks: 086 218 3216
Vir enige ander navrae, skakel die projekorganiseerder, Michellé Burger, by 012 644 4390.

Handtekening van kontakpersoon by skool/sentrum

Datum

