טופס הגשת פנייה ראשונית למענק מקרן רוטשילד קיסריה
בקשות יוגשו בשפה העברית בלבד
תאריך הבקשה:
שם הארגון:
שם הפרויקט:
משך הפרויקט:
יש להשלים את המידע המבוקש במקום המוקדש לכל שאלה .אורך הבקשה לא יעלה על  3עמודים ,כולל
החלק על התקציב.
תמצית :רשום בשלוש שורות את תמצית הבקשה (מומלץ להשלים אחרי מילוי שאר חלקי הטופס)

הארגון :ה"אני מאמין" של הארגון ,היסטוריה ועשייה נוכחית ,התפישה המקצועית ,הצוות המוביל של
הארגון ,גודל הארגון

הפרויקט :הצורך עליו הפרויקט מנסה לענות ,אוכלוסיות היעד (כולל נתונים כמותיים לגבי היקף
האוכלוסייה הרלוונטי והחלק בו הפרויקט ייגע) ,הרציונל לדרך הפעולה שנבחרה ,ייחודיות הפרויקט
יחסית לפעולות אחרות הננקטות בתחום

פרט מהן שלוש המטרות המרכזיות של הפרויקט:
א.
ב.
ג.
דרכי פעולה :ציין פעילויות מרכזיות ודרכי עבודה ,בעלי תפקידים ושותפים בפרוייקט.

השפעות:
 .1תאר את תוצרי הפרויקט והשפעותיו בתוך  3-5שנים .לגבי כל אחד מהם ,ציין כיצד תדע שהושג
 .2תאר את ההשפעה ארוכת הטווח הפוטנציאלית של הפרויקט (במידה ויורחבו היקף הפעילות,
עומק הפעילות ,האוכלוסייה וכד' )

אילו דרכים ננקטות כדי להבטיח את קיומו של הפרויקט לאורך זמן .נא להתייחס גם לאפשרות של
יצירת מקורות הכנסה עצמאיים לפרויקט.

הקשר עם קרן רוטשילד קיסריה :לאיזה תחום פעילות של קרן רוטשילד קיסריה הפרויקט מתאים,
וכיצד לדעתך יוכל לקדם את מטרות הקרן.

פרטי קשר של בעלי תפקידים בארגון  :יש לצרף חתימתם על מסמך זה
שם+משפחה

תפקיד

טלפון

e-mail

נא לפרט את התקציב השנתי של ארגונכם בשלוש השנים האחרונות:
שנה

תקציב שנתי

מקורות מימון מרכזיים

חתימה

סעיפי תקציב מרכזיים בתקציב הפרויקט המוצע
יש לפרט בהתאם למשך הזמן שהוגדר לפרויקט; עבור פרויקט קיים ,יש לתת פירוט רחב יותר .עבור
פרויקט חדש -ניתן להציג סעיפים מרכזיים ולהציג אומדנים כלליים .ניתן לצרף הסברים מילוליים
הוצאות:
סוג ההוצאה

סכום

הערות

הכנסות:
במידה שיש מקורות הכנסה נוספים ,או שפניתם לגורמים נוספים לצרכי מימון ,יש לציינם ואת מידת
הסבירות לקבלת ההכנסה
מידת הסבירות לקבלת ההכנסה
סכום
שם הגורם המממן
(גבוהה /בינונית /נמוכה)

סה"כ הכנסות
אומדן לתמהיל ההכנסות:
על סמך הרצוי והידוע לכם כעת.
שם הגורם המממן

סכום

אחוז מסך ההכנסות

נא לציין :קראתי והבנתי את התנאים להגשת פניה לקבלת מענק מקרן רוטשילד קיסריה ,כפי
שמופיעים בחלק "פניות להגשת מענק" באתר הקרן.
שם מגיש הבקשה:

