בקשת מענק לשנת  - 2016שלב ב'
 .1הארגון

(נא למלא את סעיף זה בהיקף של עד  4עמודים)

 1.1פרטים כלליים
שם הארגון
שם התכנית
מספר רישום עמותה
שנת הקמת הארגון

השנה בה החלה התכנית לפעול

אנשי קשר ואמצעי התקשרות
שם המנכ"ל

שם היו"ר

איש קשר

תפקידו

טלפון ישיר

טלפון נייד

דואר אלקטרוני

פקס

אתר אינטרנט
כתובת ומען לדואר
 1.2פרופיל הארגון (עד  10שורות -ניתן להעתיק מבקשה א)

 1.3תחומים ומטרות הארגון
א .הגדרה ממוקדת של יעוד הארגון

ב .תחומים מרכזיים:
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 1.4האם לארגון תכנית אסטרטגית? אם כן ,מתי גובשה ומהם עיקריה?
*במידה וקיימת תכנית יש לצרף בנפרד את תקציר התכנית

 1.5מהם ההישגים המשמעותיים של הארגון בשנים האחרונות?

 1.6תהליכי למידה ושיפור
 .1.6.1האם ואיך הארגון מודד את הצלחתו בהשגת מטרותיו?

 1.6.2האם מתבצעים תהליכי שיפור מתמיד ע"י מדידת תוצאות בטווח קצר וארוך/
הצלחות בארגון? נא לפרט:

 1.6.3האם היו פרויקטים שבוטלו או שונו במרוצת הזמן כיוון שהם התבררו כלא
אפקטיביים? אלו( :אנא ציינו דוגמא אחת ותתארו)

 .1.7שיתופי פעולה
האם קיים ניסיון מוצלח ביצירת שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים ,רשויות ,ארגונים
וגורמי קהילה רלוונטיים?

 1.8כח אדם בארגון
 .1.8.1סה"כ עובדים בשכר
מתוכם כמה מעל ½ משרה
מתוכם כמה עובדים שעתיים
מתוכם כמה עובדי קבלן
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 .1.8.2מספר עובדי מנהלה
מספר עובדים מקצועיים
פרט מקצועות עיקריים
 .1.8.3מספר מתנדבים בארגון
 .1.8.4מספר חברי הנהלה
 .1.8.5מספר חברי עמותה
 .1.8.6מבנה הארגון (אנא צרפו תרשים ארגוני)
 1.9תקציב הארגון
מחזור שנתי עפ"י מאזן מבוקר 2015
תקציב שנתי 2016

הוצאות

הכנסות

*יש לצרף תקציב  + 2016מאזן מבוקר ,תכנון מול ביצוע הכנסות והוצאות של
2015
מקורות הכנסה מרכזיים ב 3 -שנים האחרונות (( )2014-2016כל מקורות
ההכנסה לרבות קרנות ,פילנתרופיה פרטית ,ממשלה ,גיוס מציבור ,מיזמים מניבי
הכנסה וכדומה):
מקור

2014

2015

2016
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 .2התוכנית (נא למלא את סעיף זה בהיקף של עד  8עמודים)
 2.1תאר בקצרה את מהות התוכנית

 2.2רציונל התכנית
 2.2.1מהי הבעיה החברתית שהארגון רוצה לפתור באמצעות התכנית ,ומהו השינוי
שיתרחש בעקבות התכנית? אנא התייחסו לנקודות :הגדרת הצורך ,הגדרת אוכ' היעד,
כימות (פוטנציאל לעומת מצב קיים)

 2.2.2כיצד זוהה הצורך? תיאור נתונים ,מידע ,סקרים ,מחקרים ,קבוצות מיקוד וכדומה
שנאסף עלי ידי הארגון

 2.2.3האם נאסף מידע על תכניות דומות בעולם? אם כן ,מה נלמד מהן?

 .2.2.4ניתוח הסביבה :האם קיימות בארץ תכניות דומות לקהל היעד זה? אנא פרטו

 2.2.5על מה מבוסס מודל ההתערבות (מודל תיאורטי ו/או יישומי) מהם העקרונות
המובילים? מה התפישה המקצועית עליה מבוסס המודל? האם הוכחה הצלחתו בעבר?

 2.2.6מה הערך המוסף של התכנית המוצעת? מה היכולות הייחודיות שמביא הארגון
התורמות לסיכויי הצלחתו?

 2.2.7כיצד המודל המוצע מותאם לצעירים ולמאפיינים הייחודיים של קבוצת גיל זו?
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 2.3מטרות התכנית
 2.3.1מטרות (נא לרשום בנקודות):

 2.3.2יעדים לטווח הארוך ( 3-5שנים) הן ברמת התכנית והן ברמת בוגרי התכנית
יעד

מדד

כלי מדידה

 2.3.3יעדים רצויים בשנה זו הן ברמת התכנית והן ברמת בוגרי התכנית
יעד

מדד

כלי מדידה

 2.3.4מדידה והערכה -מהם הכלים והאמצעים שבהם תשתמשו כדי למדוד את הצלחת
התכנית ואת השפעתה?

 2.3.5מהי תרומת התכנית לשינוי חברתי ,כיצד היא תשפיע על ציבור הצעירים בכלל,
על ארגונים אחרים ועל קהילות רלוונטיות בישראל
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 2.4הפעלת התכנית
(סמן במקום המתאים)
תכנית חדשה

תכנית מתרחבת

☐

☐

פועלת משנת

תכנית קיימת

☐

פועלת משנת

2.4.1
א .תאר את ערוצי הפעולה המרכזיים של התכנית

ב .תיאור הפעילות הצפויה בשלושת השנים הקרובות :תכנית עבודה ,לו"ז ,היקף
פעילות
2016

2017

2018

תכנית עבודה
לו"ז
היקף פעילות
 2.4.2תיאור האוכלוסייה של התכנית
א .דרכי גיוס של המשתתפים בתכנית

ב .תיאור כללי  +היקפים
משתתפים
גילאים
אזור גאוגרפי
מאפיינים ייחודיים
השפעה :מעגלים
נוספים עליהם תשפיע
התכנית (תיאור וכמות)
האם יש מיפוי של
משתתפים
פוטנציאלים -אנא פרטו
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ג .מספר משתתפים מתוכנן
ב2017 -

ב2016 -

ב2018 -

משך זמן ההשתתפות המצופה
אחוזי נשירה מצופים בשנה הראשונה

 2.4.3כיצד תפעל התכנית בסיום התמיכה של הקרן?

 2.4.4אתגרים וחסמים מרכזיים שצפויים

 2.4.5האם קיימים ומי הם הארגונים השותפים להפעלת התכנית?

 .2.4.6האם יש שיתופי פעולה נוספים עם ארגונים וגורמים אחרים?

 2.5המשאב האנושי בתכנית (כולל צוות מנהלה וצוות תומך)
 2.5.1עובדים בשכר
תפקידים

מס' עובדים

חלקית משרה
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 2.5.2מעורבות מתנדבים בתכנית
יש

☐

אין

☐

מס' מתנדבים
תיאור תפקידים
 2.5.3צוות היגוי לתכנית :האם קיים ,תפקידו ,מיהם חבריו.

 2.6תקציב התכנית לשנת  2016בש"ח (למעט מקרים חריגים קרן גנדיר לא
תממן מעל ל  50%מתקציב המיזם)
תיאור הכנסות מובטחות לרבות רשימת מקורות ותורמים
(במילים)

סכום

הכנסות אחרות שאינן מובטחות
תיאור ההכנסה

סכום

סעיפי ההוצאות (במילים)

סה"כ הכנסות ודאיות

מידת הסבירות
לקבלתה

סכום

סה"כ הוצאות

סכום הוצאה למשתתף
סכום המענק המבוקש לשנה
 %המענק המבוקש מכלל תקציב התוכנית
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2.7

סעיף זה מיועד לתכניות שכבר פועלות

 2.7.1תאר את מהלך התכנית (במשך כמה זמן פועל ,מה היקף הפעילות ,תיאור
העבודה)

 2.7.2נא פרטו אילו תוצאות הושגו עד עתה
תוצאה

יעד

 2.7.3תקציב התכנית ב( 2015-רק פרויקט זהה)
תיאור הכנסות

סה"כ

תיאור הוצאות

סה"כ
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שם וחתימה:
איש הקשר

חתימה

מנכ"ל הארגון

חתימה

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 רשימת חברי הועד המנהל
 תקציר קורות חיים של מנהל העמותה
 תקציר קורות חיים של מנהל התכנית (במידה וקיים)
 תקציר התכנית האסטרטגית של הארגון במידה ויש
 תקציב הארגון  2015תכנון מול ביצוע – חתום ע"י רואה חשבון או
ע"י חברי וועדת ביקורת
 תקציב  2016תכנון – חתום ע"י מנכ"ל העמותה
 תכנית עבודה שנתית של התוכנית ל ( 2016רק במידה וקיים)
 מאזן שהועבר לרשם העמותות לשנת  + 2015דוח מילולי
 מסמכי רישום וניהול של העמותה – אישור רישום עמותה ,אישור
ניהול תקין עדכני ,אישור ניכוי מס וניהול ספרים עדכני.
 אישור  46ממס הכנסה (במידה וקיים)
במידה וחלק ממסמכים אלו נשלחו בשלב הראשון אין צורך לשלוח אותם שוב.
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