תקנון מעגל " -XXXXטיוטא״
מטרת המסמך הזה היא לעזור לתהליך פתיחה המעגל שלכם להיות כמה שיותר ברור ופשוט.
המסמך מורכב מסדרת שאלות שחשוב לשאול אותן ,לחשוב עליהן ולענות עליהן כקבוצה  -לפני שיוצאים לדרך.
השאלות די ספציפיות ומבוססות על ניסיון העבר שלנו ,מתוך רצון לחסוך לכם לפחות חלק מהקשיים והאתגרים
לאורך הדרך .כל קבוצה יכולה כמובן לשנות או לכוון את השאלות לרוחה.

שם המעגל

למה המעגל יתרום? אז מה אנחנו בעצם עושים פה?
כאן כדאי להגדיר את תחומי העניין והנתינה שלכם כקבוצה.
מה הם תחומי העניין וה"בעיות" החברתיות בהן נרצה להתמקד?
לשם כך יש טופס ייעודי שאפשר להעביר לכל חברי המעגל -פנו אלינו לקבלת קישור ייעודי.
האם גודל הפרויקט חשוב לנו? גדול מידי/קטן מידי? מה החלק היחסי שלנו בפרויקט (האם אנחנו מחפשים רק
פרויקטים שאנחנו ממנים ומוציאים מיד לפועל או שאנחנו מוכנים להיות חלק ממאגר כסף כללי של פרויקט)?
האם נתמוך בעמותות וארגונים או רק באנשים פרטיים?
אנו מתחייבים לשינוי חברתי על ידי תמיכה בפרויקטים ש....
אנו לא נתמוך בפרויקטים אשר...

כיצד המעגל יפעל  -בעלי תפקידים ,נאמנים ,תאריכים וכו'
המעגל יפעל מיום  Xעד יום .X
נאמנים יתחייבו לשנה של נתינה ( 12חודשי נתינה) .במידה ונאמן אינו יכול לסיים את שנת הנתינה,
עליו למצוא לעצמו מחליף הולם בתיאום עם מוביל המעגל.
נאמנים חדשים -האם יש אפשרות להצטרף באמצע התקופה ,אם כן -כיצד יצטרפו? מי יאשר את קבלתם?
המעגל יהיה מורכב מ XXXX-נאמנים בכל רגע נתון.
בעלי התפקידים במעגל :מיהם בעלי התפקידים ,מה שמם ,מה תוקף המינוי שלהם ומתי יעמדו לבחירת המעגל
האם להשאירם או להחליפם .אנחנו ממליצים למנות לפחות מוביל מעגל ,גזבר /מזכיר.

המשך

תקנון
מעגל

איך המעגל יתנהל?
כל נאמן יתרום סכום קבוע בחודש ( XXXש"ח -סכום קבוע לכל חברי המעגל ו/או מדרגות תרומה)
תרומות ישולמו דרך קרן בקטנה ומהן ינוכו  5%עמלה פיננסית לכיסוי עלות התרומה.
בחירת הפרויקטים לנתינה תתבצע במפגשי הנאמנים  Xפעמים בשנה -כיצד יקבעו הפגישות ,כל כמה זמן יתקיימו.
בכל מועד יבחרו  XXXפרויקטים להם יתרם הכסף הנמצא בקופה.
הבחירות המקדימות (בחירת  3הפיינליסטים) תערך עד שבוע לפני הפגישה בעמוד המעגל באתר האינטרנט
של קרן בקטנה אליו יקבלו כל הנאמנים גישה.
הבחירות יבוצעו באופן דמוקרטי  -חשאי  /גלוי
בסיום השנה יתקיים מפגש חגיגי אליו יוזמנו חברי המעגל והפרויקטים שנתרמו.
תכני המעגל -מה החברים במעגל מעוניינים לקבל מהמפגשים פרט לתרומה -ידע/כלים /נטוורקינג וכו'
על מנת להתאים את המפגשים לציפיות.

נושאים נוספים לדיון:
איפה להיפגש? מתי?
תכניות גיבוי למקרה ש ...אין מספיק נאמנים  /כסף,
נאמן שאינו מתאים לקבוצה ,פרויקט אינו עונה על הציפיות וכיו"ב

ירושלים
מעגלח חדשה״
״רו

שיהיה
בהצלחה!

מעגל
צפון תל אביב

info@kerenbaktana.org
kerenbaktana.org

