איך להגיש בקשה לקרן בקטנה
פעילים  /יזמים יקרים,
על מנת למקסם את הסיכויים שלכם לזכות במענק מאחד מהמעגלים שלנו ,הכנו לכם את המסמך הבא ,המרכז בתוכו
טיפים להגשת בקשה מוצלחת שגם תקל על הנאמנים שלנו במלאכת הקריאה והסינון של הבקשות למענקים שהם
מקבלים .אתן/ם כמובן מוזמנים/ות לפנות אלינו לכל שאלה או הערה.
הדבר החשוב ביותר בהגשת הבקשה הוא להעביר באופן קצר וקולע את הייחודיות של הפרויקט שלכם
וההשפעה שתהיה לו על האוכלוסייה בה/עבורה אתם מנסים ליצור שינוי .לצורך כך עליכם להתייחס לכל
אחד מן הסעיפים שבטופס ולמלאו באופן ממוקד ותמציתי שמעביר את המסר שלכם:
תיאור במשפט אחד את הפרויקט :כאן עליכם לדייק את מהות הפרויקט באופן שיגרום לנאמנים שלנו לרצות
להמשיך ולקרוא את הבקשה.
עוד כמה מילים על הפרויקט :זו ההזדמנות להרחיב מעט ,לספר מדוע הפרויקט שלכם חשוב ונחוץ ,למי אתם
פונים ,מה אתם מתכננים וכו'.
סעיף התקציב :המענקים ממעגלי קרן בקטנה הם צנועים ולרוב עומדים על ממוצע של כ 3000-6000 -ש"ח
למענק .אנא חישבו היטב מה תוכלו להוציא לפועל עם המענק הזה ,ורשמו זאת בסעיף התקציב בנוסף לתקציב
הכולל של הפרויקט .הנאמנים שלנו אוהבים ורוצים לדעת בדיוק מה יעשה עם התרומה שלהם  -איזו השפעה
תהיה להם ,מה הם מוציאים לפועל ,לכמה אנשים תצליחו להגיע וכו'.
מהו לוח הזמנים שלכם? רשמו בפירוט ובדיוק ככל הניתן.
מה הופך את הפרויקט לחדשני ומגניב :מדוע זהו פרויקט מקורי ,מה אתם מחדשים לעולם העשייה החברתית?
ספרו על עצמכם והעשייה שלכם :ספרו קצת על הארגון ,מי השותפים שלכם ,מה מניע אתכם.
תקציר באנגלית :יש לנו מעגלים רבים שחברים בהם עולים חדשים ו/או דוברי אנגלית .חשוב להשאיר גם
אותם בתמונה ולרשום בכלליות על הפרויקט שלכם ,המטרות ,חשיבותו ומה תעשו עם המענק המבוקש.
אנחנו ממליצים בחום להוסיף תמונות ,קישור לאתר או סרטון וכו' ,על מנת להוסיף צבע ,מידע ,והמחשה
לבקשה שלכם .הנאמנים שלנו אוהבים לעשות "מחקר מקדים" קצר על הפרויקטים שמבקשים מהם תמיכה,
וכל דבר שייתן להם מידע מעבר לטופס הזה הוא מבורך.
החלק האחרון של הטופס הוא שיוך למעגל .על מנת לדעת לאיזה מעגל יש לשייך את הבקשה אנחנו ממליצים
לקרוא לפני ההגשה על כל מעגל ,לברר איזה מעגל תומך באג'נדה שלכם ,ולסמן רק את המעגלים הרלוונטיים.
כמו כן ,שימו לב שישנם מעגלים שאינם פעילים  -חבל לסמן אותם… כל בקשה יכולה להיות מוגשת למקסימום
שלושה מעגלים.
על מנת להפוך את כל התהליך לפשוט וקצר (אתם יודעים ,בקטנה) ישנה
הגבלת תווים בטופס שלנו .בתווים הכוונה היא לכל אות ,סימן פיסוק ורווח
(לא מספר מילים!) .לכן ,אנא שמרו על ניסוח ממוקד ,קצר ולעניין.
הטופס לא נשמר! באם אתם רוצים להמשיך ולערוך את הטופס אתם
יכולים לכתוב את התשובות שלכם בתוכנה אחרת (בוורד למשל ,שגם יסייע
בכללי כתיבה נכונה) ולהעתיק לאחר מכן כשאתם מוכנים להגשה.
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