התנהלות שוטפת של המעגל
אז… המעגל כבר קם -הנאמנים גויסו ,החלטתם על אג'נדה חברתית ,מטרות וערכים מנחים ,ואפילו הסכמתם על תקנון.
כעת הבקשות למענקים מהפרויקטים השונים מתחילות לזרום .אז איך אנחנו ממליצים להתמודד עם זה?

לפני כל פגישת מעגל:
הפרויקטים המובילים :לחברי המעגל תהיה גישה ל"אזור המעגל" באתר קרן בקטנה ,בו הם יוכלו
				
סינון ובחירת 4-3
לראות את רשימת המועמדים ותוכן בקשתם .עד מספר ימים לפני הישיבה יש לבקש מהנאמנים להצביע ולדרג באתר
את  4-3הפרויקטים המועדפים עליהם ,כאלה שירצו שיעלו לשלב הדיונים הסופי של המעגל.
ובדיקת נאותות :הנאמנים שהתנדבו לכך יקיימו שיחה טלפונית מקדימה עם הפרויקטים שנבחרו
			
שיחה מקדימה
כמועמדים הסופיים על מנת לאמת את הנתונים שהוגשו באתר ,לבחון האם מגישי הבקשה אמינים ,ולהבין לעומק את
אופי הפרויקט ומטרתו.

בפגישה:
ייצוג בישיבה :הנאמנים ששוחחו עם מגישי הבקשות יציגו את פרטי השיחה אודות הפרויקט ומטרותיו בישיבת המעגל
של אותו החודש .מומלץ מידי פעם לבקש מאנשי הפרויקט להגיע לישיבת הנאמנים על מנת להציג את הפרויקטים
והרעיונות שלהם .זה יכול להעשיר את המפגש וליצור שיתופי פעולה מעניינים.
דיון והצבעה :לאחר הדיון תערך הצבעה דמוקרטית בה כל נאמן יוכל להצביע עבור הפרויקט המועדף עליו .לשימושכם,
מסמך "קבלת החלטות" בספריית הידע באתר.

לאחר הפגישה:
מקבל מענק :יום לאחר
					
הודעה למקבלי המענק/למי שלא
הישיבה על הנאמנים ששוחחו עם מגישי הבקשות לעדכן
אותם האם קיבלו את המענק או לא .חשוב מאוד לחזור גם

*

לאלה שלא נבחרו ולעודד אותם שהפרויקט שלהם עדיין
פעיל באתר קרן בקטנה ויש להם הזדמנות להיבחר ולהציג
גם בפני מעגלים נוספים/אחרים.
העברת
		תשלום המענק :באחריות הגזבר/ית להעביר את
פרוטוקול הישיבה למנהלת הכספים של קרן בקטנה ,כדי
שנוכל לטפל בהעברת התשלום לפרויקט מטעמכם.

*לשימושכם ,מסמך למה ואיך לעדכן פרויקט שלא זכה במענק.

המשך

התנהלות
שוטפת

בפגישה הבאה /כמה חודשים לאחר המענק:
		
אחרי הפרויקט:
מעקב

חשוב מאוד לעקוב אחר הפרויקט ולוודא שמקבלי המענק אכן מימשו את כספי המענק.

אנחנו מציעים לשלוח לפרויקט הנתמך את הטופס הבא .כמה ימים לפני התכנסות המעגל ,ולהכניס לסדר היום של
הישיבה עדכון קצר אודות הפרויקט .מעקב כזה גם נותן סיפוק מן הנתינה לנאמנים ,מאפשר תקשורת ומתן פידבק,
ואולי גם יסייע להפיק לקחים לגבי הארגונים הבאים בהם תרצו לתמוך.
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אנחנו בקרן בקטנה נשמח לסייע לכם בכל אחד מן השלבים
הללו ,וכן להעשיר ולהעמיק את הידע שלכם במגוון נושאים:
פילנתרופיה ,נתינה אסטרטגית ,המטרות החברתיות
שהצבתם למעגל ועוד .מוזמנים לפנות אלינו ו/או להציץ
בספריית הידע שנמצאת באתר.
אז קדימה ,למה אתם מחכים?
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