FAQs

הייתי רוצה להקים מעגל נתינה של בוגרי תכנית/קורס ,האם אתם יכולים לעזור לי?
מעגל נתינה של בוגרים הוא דרך מצוינת לשמור על קשר עם החבר'ה עם הערך המוסף של עשייה משמעותית לחברה.
אנחנו נשמח לעזור בהקמתו ולתמוך בהיבטים השונים של מעגל בוגרים (וכל מעגל אחר!) .כל מה שצריך לעשות הוא
ליצור עמנו קשר ולרתום את החברים.

למה הכוונה בנתינה אסטרטגית?
הכוונה בנתינה אסטרטגית היא נתינה מודעת ,הנעשית לאחר בחינה ובדיקה של הארגון הנתרם ושל הצרכים עליהם
עונה היזמה ביחס לצורך בשטח .אנו בקרן בקטנה ממליצים לערוך בדיקת נאותות קצרה ,לברר מהם הצרכים של
האוכלוסייה בה אנו שואפים ליצור שינוי ,לאן כספי התרומה ניתנים ,מהן התכניות אודות הפרויקט הספציפי ,וכן תכניות
עסקיות (בקטנה!) .כאשר אנו מכירים את הארגונים והאנשים להם אנו תורמים ומשוכנעים כי אותם אנשים מסוגלים
לקדם את הפרויקט והמטרה אליהם נרתמו ,אנו יכולים לחשוב בינינו לבין עצמנו (או בתוך המעגל) ,איזה ארגון/פרויקט
יעשה את האימפקט הגדול ביותר עם התרומה שלנו.

מהי ההשפעה של תרומה צנועה של אלפי שקלים בודדים ,בעוד ניתנות תרומות ענק?
ארגונים רבים המבקשים תרומה מקרן בקטנה הם עדיין "בחיתולים" ,כלומר ,רק מתחילים את דרכם .פעמים רבות אנו
תורמים ליזמים שלא הקימו ארגון כלל ,אלא מבקשים להוציא לפועל פרויקט .לכן ,דווקא לפרויקטים כאלו תרומות
של כמה אלפי שקלים הן בדיוק מה שהם נחוצים לו כדי להריץ את הפרויקט .שיטוט קצר בעמודי המעגלים שלנו
יחשוף בפניכם תמונה מדהימה של עד כמה אותו כסף קטן יכול ליצור שינוי משמעותי.

מה בין מעגל נתינה ותמיכת המונים?
למעשה ,שני אפיקי הנתינה הללו סומנו ע"י מרכז ג'ונסון באוניברסיטת גרנד וואלי ב 2016-כמגמה בולטת ומשפיעה
בתחום הפילנתרופיה .הדומה הוא נתינה משותפת של כמה אנשים לטובת מטרה חברתית .השונה הוא קודם כל תדירות
הנתינה -תמיכת המונים היא לטובת מטרה חד פעמית ,למשל -השקה של ספר/סרט או פרויקט ,בעוד מעגלי נתינה
ממשיכים ותורמים באופן עקבי ,לפי החלטת המעגל  .כמו כן ,מעגלי נתינה הם נתינה אסטרטגית שנועדה ליצור שינוי
באג'נדה חברתית מסוימת על ידי קידום מספר פרויקט בתחום החברתי הזה .חברי המעגלים מקבלים מספר אופציות
של פרויקטים ,מהם הם בוחרים עבור מי הם נותנים מענק ,בעוד תמיכת המונים היא עבור פרויקט ספציפי .כמובן ,שלא
חובה לבחור בין מעגלי נתינה ותמיכת המונים ,אפשר גם וגם!
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במידה ואקים מעגל נתינה-מה הערך המוסף של קרן בקטנה עבורי?
אז מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם נותנים לכם את הפלטפורמה שמאפשרת את יצירת המעגל -הגשת הפרויקטים
נעשית דרך האתר שלנו .לכל מעגל יש עמוד מעגל פרטי וייעודי בו תוכלו לראות את הפרויקטים שהגישו לכם בקשות,
להצביע עליהם ולהציג את הפרויקטים הנבחרים בישיבת המעגל .אנחנו מטפלים בכל הצד הביורוקרטי של העברת
המענק ,ניהול התשלומים והקבלות של חברי המעגל וכו' .לכם נשאר רק ליהנות ולעשות טוב! כמובן שאנחנו מלווים
אתכם לכל אורך הדרך ,מציעים למעגלים המעוניינים תכנים ומידע אודות האג'נדה החברתית ,נתינה אסטרטגית,
פילנתרופיה ועוד! כל זאת כדי שבעזרת סכום כסף שהוא ממש בקטנה ,תעשו שינוי גדול במה שחשוב לכם ,בכיף ובקלות.

האם יש כללים בסיסיים שמעגל צריך לקיים?
חשוב מאוד לדעת כי מעגלים מגיעים בתצורות שונות ,זהו כלי המאפשר גמישות והתאמה בדיוק לפי הצרכים של
החבר'ה במעגל .אנחנו מציעים להסכים יחד על תקנון בסיסי ,בו מנוסחות כמה הסכמות -תדירות המפגשים ,כמה כסף
כל אחד תורם (אפשר גם כאן לגלות גמישות ולאפשר מדרגות נתינה) ,מתי מצרפים אנשים חדשים ,איך מנהלים את
התקשורת בינינו ,וכדומה .קרן בקטנה תספק לכם את טיוטת התקנון שישמש כבסיס לניסוח התקנון האישי של המעגל.

איך אפשר ליצור עניין בקרב קהילה/קבוצה?
אנחנו מציעים לערוך מפגש חשיפה (מעגל נתינה "פופ אפ") ,שמאפשר טעימה מהחוויה של מעגל נתינה והתנסות
בנתינה קבוצתית .אנחנו מגיעים אליכם ומנחים מפגש ,במהלכו שומעים קצת על מהו מעגל נתינה ואיך הוא עובד
אך בעיקר פוגשים  3יוזמות חברתיות ובוחרים יחד מתוכן בפרויקט אחד לתמיכה .אנחנו מצאנו שסדנאות הפופ אפ
משאירות את חותמן ,ומהוות הקדמה נפלאה לתחילתו של מעגל.

״ה
חצר הנשית״

""Escuelita
פר
מנצויקטים
חים!

ב
ה
צ
ל
ח
ה
ל
כ
ולם!

״שיפ
בראשווןץ מקלט
לציון״
"e

״תור המדבר״

ize.m
t
i
g
i
d
n

"U

@info
keren
keren baktana.or
bakta
na.org g

