תמיכות חירום ביוזמות של קהילת  ROIלהקלה על אוכלוסיות תחת השפעת הקורונה
החברה הישראלית והעולם כולו נתונים במצב יוצא דופן וחסר תקדים בעקבות התפשטות מגיפת
הקורונה.
השפעות המגיפה והטיפול בה באמצעות הגבלות תנועה ובידוד מציבים אתגרים חדשים בפני כולם,
ומצריכים שורה של התייחסויות ומהלכים אשר יוודאו כי בזמנים קשים אלה אף אחד ואחת לא נשארים
מאחור.
קרן שוסטרמן בישראל יחד עם קהילת רועי מזמינה את חברי וחברות הקהילה להגיש בקשות למימון
פרויקטים ותוכניות חירום אשר ברצונם/ן להוציא לפועל כדי לסייע לאוכלוסיות הנמצאות במצוקה
מיוחדת הרשומות מטה.
לאור היכרותנו עם החברים והחברות בקהילתנו ,והאמון שיש לנו בניסיון ,ביצירתיות וביכולת הובלת
התהליכים החברתיים אותו הם מפגינים ומפגינות בשגרה ,אנחנו מאמינים כי ביכולתה של הקהילה
לזהות פתרונות ולפעול במהירות כדי ליישמם בעיתות משבר – מתוך רגישות ,חריצות ושיתוף פעולה
חוצה מגזרים וקבוצות.
אנחנו בטוחים כי המענקים הקטנים הללו בידיהם האמונות של חברי וחברות הקהילה שלנו יסייעו להביא
מזור לצרתם המשותפת של המונים.
על המענקים -
חברים וחברות פעילים בקהילת רועי יכולים לבקש בקשה למענק חד פעמי של בין  1,000ל –  5,000דולר
עבור מיזם  /או פרויקט המיועד לתת הקלה ,סעד או מזור לבעיותיהם של אוכלוסיות רווחה אל מול
אתגרי וירוס הקורונה.
על אוכלוסיות היעד -
מענקי החירום מיועדים לסייע לאוכלוסיות רווחה הכי נזקקות בתקופה זו אשר לא מקבלות מענה מספק,
ואמורים לגשר על פערים מיוחדים הקשורים במצבן ובמעגלי התמיכה החברתית הזמינים עבורן.
האוכלוסיות המרכזיות הן :קשישים ובייחוד קשישים בודדים ,שורדי שואה ,ילדים ונוער בסיכון,
ומשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים .נבחן גם בקשות שעוסקות באוכלוסיות רווחה נוספות.
על אופי הפרויקטים הממומנים –
המענק הוא חד פעמי ,ומיועד עבור פרויקט אחד או הנעה של מיזם שיעמוד בפני עצמו גם בלי המשך
מימון.
כל מיזם או פרויקט מתוכנן ישפיע או ישאף לסייע לפחות ל 20-איש ,פיזית או וירטואלית ,כאשר תינתן
עדיפות לפרויקטים להם תהיה השפעה רחבה ככל האפשר.
הפרויקטים מיועדים לצאת לפועל באופן מידי או בהקדם האפשרי.
תינתן עדיפות לפרויקטים בהם בא לידי ביטוי שיתוף פעולה בין כמה חברי קהילה או כמה ארגונים שונים.
המענקים לא יתמכו במיזמים המיועדים לממן משפחה או אדם ספציפי.
על מנגנון ההפעלה של המענקים -
הבקשות למימון יועברו באמצעות מילוי טופס מיוחד דרך מנגנון המיקרוגרנטים הרגיל של קהילת רועי,
וייכתבו בקיצור נמרץ בשפה האנגלית ,ניתן יהיה להוסיף מסמך הסברים בעברית.
הבקשות למימון יקבלו מענה במהירות האפשרית ולפחות תוך שני ימי עבודה.
ההחזרים על המענק יעברו אל חשבון הפייפאל של מבקש/ת המענק לאחר קיום האירוע והגשת דו"ח
סיכום.
שימו לב – קבלת הכסף מחייבת את קיומו של חשבון פייפאל פעיל תחת שמכם/ן.

