المنح المجتمعية
ِ
المعلومات

المنح المجتمعية؟
ما هو برنامج ِ
للمنح المجتمعية التمويل لدعم المجتمعات.
يوفر برنامج ِ Manningham
المنح إلى المنظمات المجتمعية والنوادي الرياضية والمجموعات غير
تماشيا ً مع خطط واستراتيجيات المجلس ،تقدَّم ِ
الربحية لألنشطة التي تعود بفائدة مباشرة على األشخاص الذين يعيشون أو يعملون أو يلعبون في .Manningham
والمنح
فئات المنح الخمس المتاحة هي ِمنح الشراكة المجتمعية ،والتنمية المجتمعية ،والفنون ،والمهرجانات والفعاليات ِ
الصغيرة.

ما هي معايير األهلية؟
للتقدم بطلب للحصول على منحة مجتمعية ،يجب على المتقدمين:
•أن يكونوا هيئة غير هادفة للربح مثل جمعية مسجلة (أولديها
شخص يقدم طلبًا نيابة عنها) ،أو مدرسة أو شركة بضمان
محدود
•أن يكونوا موجودين داخل بلدية  ،Manninghamأو
يقدّمون نشاطا ً داخلها
•لديهم سياسات تأمين وصحة وسالمة مناسبة في مكان العمل
الممول ،مثل التحقّق
ومتطلبات تشريعية أخرى تتعلق بالنشاط
ّ
من سجل العمل مع األطفال
•ليس لديهم ديون مستحقة لمجلس بلدية Manningham
•لن يتم النظر في الطلبات المتأخرة

ما الذي لن يت ّم تمويله

لن يتلقى مقدمو الطلبات تمويالً للمعدات أو األنشطة التي:

باإلضافة إلى المعايير ،يجب على المتقدمين تزويد:
•رقم التأسيس
المورد (Statement by
• ABNأو إتمام نموذج بيان من
ّ
)Supplier
المنح
•خطة المشروع (غير مطلوبة لطلبات الحصول على ِ
الصغيرة للمعدات)
للمنح الصغيرة)
•إطار التقييم (غير مطلوب ِ
•األسعار لجميع بنود النفقات البالغة أكثر من  1،000دوالر هي
ضرورية
يُرجى المالحظة أن المتقدّمين يمكنهم التقدم للحصول على منحة في
أكثر من فئة في كل سنة مالية .ومع ذلك ،يجب أن تكون الطلبات
ألنشطة مختلفة ونموذج طلب منفصل لكل فئة وتقديمه بحلول تاريخ
االستحقاق.

•تسعى إلى رعاية مؤتمر أو دعم سداد الديون

المنح
•تتعارض مع أولويات المجلس أو أهداف برنامج ِ
المجتمعية

•تعتمد فقط على المناهج (رياض األطفال أو االبتدائي أو
الثانوي)

•تقع على عاتق مستويات أخرى من الحكومة (الوالية،
الفيدرالية)

•توفر نزهات وتجمعات اجتماعية أو تقدم الطعام ،إال إذا ثبت
أنها جزء أساسي من تقديم النشاط

•يت ّم تمويلها من خالل برامج أو أنشطة المجلس األخرى

•لديها غرض ديني أو سياسي

•هي أنشطة ومشاريع وبرامج وفعاليات يملكها ويديرها المجلس

•هي من أجل المعدات الثابتة/الدائمة ،أو صيانة المباني أو
التحسينات الرأسمالية (مثل أنظمة التدفئة أو التبريد ،أو أشرعة
الظل أو األلواح الشمسية أو خزانات المياه أو الستائر أو أعمال
البناء أو صيانة المرافق)

•هي تكرار لخدمات ومشاريع قائمة

•األشياء التي عادة ما تكون جزءا ً من ميزانية تشغيلية معقولة
للمنظمة أي رواتب الموظفين وتكاليف المرافق واإلدارة.

•هي مدرجة باعتبارها مسؤولية النوادي الرياضية
•تشمل التحسينات الرأسمالية لمرافق البناء
•قد بدأت بالفعل أو حيث تكون المنظمة قد خصصت نفقات قبل
تاريخ اإلخطار بالمنحة

المنح
فئات ِ
الشراكة المجتمعية
تتيح منحة الشراكة المجتمعية للمنظمات غير الهادفة للربح المؤسسة وذات الخبرة تحقيق نتائج التنمية المجتمعية والثقافية على المدى الطويل.
يجب عليهم االستجابة ألولويات المجلس وتقديم الخدمات حيثما تكون هناك حاجة واضحة.
ستدعم ِمنح الشراكة المجتمعية الطلبات التي:
تقوي الروابط المجتمعية والشعور باالنتماء من خالل اإلدماج الثقافي واالجتماعي
• ّ
• ّ
تعزز صحة ورفاهية مجتمع .Manningham
•توفّر برامج مجتمعية ميسورة التكلفة من قبل مجموعات أو منظمات متخصصة استجابة الحتياجات المجتمع الظاهرة أو فجوات الخدمة
•تدعم مجتمعًا أكثر أمانًا ومرونة
•تش ّجع التعاون بين المجلس والمجموعات والمنظمات لصالح المجتمع
فئة منحة الشراكة المجتمعية متاحة كل  4سنوات .يتوفّر تمويل يصل إلى  50،000دوالر سنويًا إلى إجمالي  200،000دوالر على
مدى  4سنوات

منحة التنمية المجتمعية
تم ّكن منحة التنمية المجتمعية المجموعات والمنظمات غير الهادفة للربح من تحقيق نتائج التنمية المجتمعية على المدى القصير والمتوسط.
تسعى فئة التنمية المجتمعية إلى تمويل األنشطة التي تستجيب الحتياجات مجتمع  Manninghamالمتنوع مع التركيز على:
•األفراد والمجموعات المجتمعية الذين يعانون من العزلة االجتماعية أو الحرمان
•السكان األكبر سنًا
•األشخاص ذوي اإلعاقة
•الشباب
•المجتمعات المتنوعة ثقافيًا ولغويًا ()CALD
•النساء واألطفال الذين يعانون من العنف.
يتوفّر التمويل بين  3،001دوالر و 20،000دوالر مرة في السنة.

منحة الفنون
تُم ِ ّكن منحة الفنون المجموعات والمنظمات غير الهادفة للربح من تقديم األنشطة الفنية والثقافية والتراثية التي تعكس تنوع مجتمع
.Manningham
تدعم فئة منحة الفنون الطلبات التي:
•تساهم في حيوية  Manninghamوقابلية العيش فيها؛
•تم ّكن من تقديم األنشطة الفنية والثقافية التي يقودها المجتمع المحلي عبر البلدية؛
•تش ّجع الشراكات بين المجموعات والمنظمات والمصالح التجارية لتحقيق نتائج محسّنة؛
•تش ّجع االبتكار وأفضل الممارسات
يتوفر التمويل بين  3،001دوالر و 20،000دوالر مرة في السنة.

المهرجانات والفعاليات
تتيح ِمنح المهرجانات والفعاليات للمجموعات والمنظمات غير الهادفة للربح دعم المهرجانات والفعاليات التي يقودها المجتمع والتي تجذب
الزوار إلى  Manninghamوتن ّ
شط المواقع الرئيسية.
ستدعم فئة ِمنح المهرجانات والفعاليات طلبات المهرجانات والفعاليات المجتمعية التي تجذب الزوار إلى  .Manninghamوتشمل
المجموعات المستهدفة:
•األفراد والمجموعات المجتمعية الذين يعانون من العزلة االجتماعية أو الحرمان
•السكان األكبر سنًا
•األشخاص ذوي اإلعاقة
•الشباب
•التنوع الثقافي واللغوي ()CALD
يتعرضون للعنف.
•النساء واألطفال الذين
ّ
يتوفر التمويل البالغ ما بين  3،001دوالر و  20،000دوالر مرة واحدة سنويًا.

المنح الصغيرة
ِ
المنح الصغيرة المجموعات والمنظمات غير الهادفة للربح من تقديم أنشطة مبتكرة لمرة واحدة وشراء المعدات واألصول البسيطة التي
تُم ِ ّكن ِ
تدعم مبادرات تعزيز المجتمع.
قدرا أكبر من االندماج االجتماعي والصحة والرفاهية والمشاركة وبناء القدرات.
تسعى فئة ِ
المنح الصغيرة هذه إلى تمويل األنشطة التي تُس ّهل ً
المنح الصغيرة فرعين:
يقدّم برنامج ِ
•تعزيز المجتمع (حتى  3000دوالر)
•شراء المعدّات (ما يصل إلى  1500دوالر كمساهمة بنسبة  50في المائة من التكلفة اإلجمالية)
المنح الصغيرة مفتوح طوال العام ويت ّم تقييمه ثالث مرات في السنة أو حتى يتم تخصيص جميع األموال.
برنامج ِ

التواريخ والجداول الزمنية الرئيسية
المنح المجتمعية ،يرجى زيارة
للحصول على أحدث المعلومات حول التواريخ والجداول الزمنية لبرنامج ِ
manningham.vic.gov.au/community-grant-program
المنح لدعم المنظمات المهتمة بالتقدم للحصول على منحة مجتمعية.
المنح وورش عمل حول كتابة ِ
يقدّم المجلس جلسات معلوماتية حول ِ
للحصول على معلومات حول الجلسات القادمة ،يرجى زيارة
manningham.vic.gov.au/community-training-program
معلومات االتصال
manningham.vic.gov.au/community-grant-program
9840 9333

grants@manningham.vic.gov.au

Interpreter service 9840 9355

