Programa Build-a-Garden
Candidatura do Jardineiro
Nenhum participante será descriminado por causa de
raça, sexo, nacionalidade, deficiência ou idade.

Nome:

Data:

Morada:

Cidade:

Contactos telefónicos:

Cód. Postal:

Dia:

Noite:

E-mail (escreva com clareza):
Casa (seleccione todas as opções aplicáveis):
! Individual

! Pai/mãe solteiro(a) ! Ambos pais

! Cidadão sénior

! Desempregado

! Participante com subsídios de saúde e comida do estado (WIC) ! Participante de programas de assist. de
comida pelo estado (SNAP/EBT/Food Stamp) ! Deficiência
N.º total de pessoas no agregado familiar: _____ N.º total de crianças (menores de 18) no agregado familiar: ____
Sobre a sua residência:
Há quanto tempo vive aqui?

Quanto tempo pretende ficar aqui?

Você (seleccionar todas as opções aplicáveis):

! arrenda

! comprou casa

! vive numa casa do estado

! vive num edifício sem jardim

Existe alguma fonte de água instalada?
Como é que tomou conhecimento do Programa Build-a-Garden do ”The Food Project”?
Já alguma vez teve um jardim?

! sim

! não

Tem algum presentemente?

! sim

! não

Gostaria de entrar em contacto com outros jardineiros/participantes na sua vizinhança?
! Não

! Sim, por telefone

! Sim, por e-mail

! Sim, por telefone e e-mail

Qual é a razão, ou razões, principal (seleccione até 2 opções) pela qual está a pedir uma parcela de jardim?
! Passar mais tempo ao ar livre ! Cozinhar mais em casa

! Reduzir os custos da comida

! Melhorar a dieta

! Comer menos comida de plástico

! Educar crianças

! Exercitar

! Cultivar comida você mesmo

! Cultivar plantas

! Relaxamento

! Criar relações com os seus vizinhos ! Outra: ____________________

É necessário o pagamento de 10 $ e pedimos aos participantes, que podem contribuir com mais, para pagar o
máximo possível do custo total de 250 $. Circule a opção que melhor reflecte o que pode pagar.
10-25 $

25-50 $

50-100 $

100-150 $

150-200 $

200-250 $

mais de 250 $*

*As contribuições superiors a 250 $ ajudarão a financiar o custo do jardim de outro participante e qualifica como uma doação
deduzível nos impostos.

Envie a sua candidatura preenchida para:
The Food Project • 555 Dudley Street • Dorchester, MA 02125
e-mail: buildagarden@thefoodproject.org

telefone: (617) 442-1322 x12

fax: (617) 442-7918

Quando recebermos esta candidatura, o “The Food Project” contactá-lo-á sobre a possibilidade de marcar uma visita ao local. O
pagamento terá de ser efectuado no momento da visita ao local. Poderá também anexar um cheque à sua candidatura, passado
em nome do “The Food Project”. Este só será descontado quando o candidato for aceite no programa.

