دعوة إلى تقديم طلب منحة صغيرة
سوريا المواطن
المعهد الديمقراطي الوطني

آخر موعد لتقديم الطلب :نهاية دوام العمل الرسمي يوم  22آب  ،2017في غازي عينتاب ،تركيا.
مرفق – حزمة طلب المنحة الصغيرة ،وتتضمن )1 :استمارة طلب منحة صغيرة )2 .استمارة الميزانية)3 ،
استمارة التحقق األمني.
نظرة عامة:
يقوم المعهد الديمقراطي الوطني منذ عام  2015بتنفيذ برنامج سوريا المواطن من أجل دعم النشطاء السوريين
والمجتمع السوري لتكوين فهمهم ألساسيات الديمقراطية ،وتطوير قدراتهم على التنظيم من أجل التغيير .يزود
المعهد المواطنين السوريين بالمعرفة والمهارات والخبرات التي تمكنهم من لعب أدوار أكثر فعالية وجدوى في
مجتمعاتهم .وال يقتصر ما يقدمه البرنامج للسوريين على مناقشة مبادئ الديمقراطية واشراكهم في التنظيم على
المستوى المحلي – المساهمة في التحسين المباشر لظروف المعيشة في مجتمعاتهم ،وإنما يمكنهم أيضا ً من اكتساب
المهارات والتجارب العملية ليصبحوا مواطنين فاعلين في عملية االنتقال المستقبلية نحو سوريا ديمقراطية.
ولتعزيز هذه الجهود ،سيقدم المعهد تمويل منح صغيرة تقدم لمجموعات محلية ناشئة شاركت في نشاطات برنامج
سوريا المواطن ،وذلك من أجل تنفيذ مشاريع الحشد ومدافعة صغيرة ،تعمل على تلبية الحاجات ذات األولوية
بحسب نتائج تقييمات احتياجات المجتمع .يتوقع المعهد تمويل  8منح صغيرة كحد أقصى ،بقيمة  3500دوالر كحد
أقصى لكل منها ،لتنفيذ حمالت الحشد والمدافعة في حلب وإدلب والحسكة والالذقية وريف دمشق .تقدم هذه الحمالت
للمجموعات فرصة تطوير قدراتها على الحشد والمدافعة ،والعمل على تلبية األولويات المحددة من خالل المبادرات
الشعبية في نفس الوقت.
تقدم هذه الوثيقة التوجيه لمقدمي الطلبات المحتملين ،من خالل ما تقدمه من معلومات حول المنح الصغيرة وأهلية
التقدم للحصول عليها وإطارها الزمني ومواصفات الطلب.
وصف المنح الصغيرة:
يتوقع المعهد الديمقراطي الوطني – برنامج سوريا تمويل ما يصل إلى  8مشاريع صغيرة الحشد والمدافعة من
خالل منح صغيرة – يبلغ حجم التمويل  3500دوالر للمشروع الواحد ويتم تنفيذه خالل  8أشهر .ستمكن هذه المنح
المجموعات المحلية من القيام بالحشد والمدافعة فيما يخص القضايا ذات األولوية ،على اعتبار أن هذه المشاريع
ستعكس نتائج التقييمات التشاركية التي أجراها ميسرو برنامج سوريا المواطن ،وستنفذ بالتعاون مع المجتمعات.
ستحظى هذه المجموعات من خالل المنح الصغيرة بالفرصة والموارد لتنظيم مشاريع تحشد الناس وتناصر للوصل
إلى حلول للتحديات المحلية – أيا ً يكن موضوع المدافعة سواء أكان تحسين تقديم الخدمات واالستجابة للطوارئ أو
تحفيف العنف المجتمعي أو توسيع نطاق معايير حقوق اإلنسان أو تعزيز مشاركة المرأة أو المجموعات المهمشة
األخرى في المجتمع أو إشراك مؤسسات الحكم المحلي من أجل اإلصالح.
ومن بين األمثلة على حمالت التعبئة والمدافعة الصغيرة المقبولة النشاطات والتكتيكات مثل :جمع المعلومات ذات
الصلة حول حاجات المجتمع وأولوياته من خالل حمالت زيارة المنازل ،حيثما أمكن؛ توزيع استنيانات مادتها قرار
مجلس محدد أو مسائل سياسة محددة ،طباعة ونشر بروشورات ترويجية وتوعوية؛ نشر العرائض؛ تحسين فهم
المواطنين لكيفية الحصول على وتقييم الخدمات المقدمة من المجالس المحلية؛ مراقبة إيصال الخدمات وتقديم تغذية
راجعة منظمة حولها؛ إعداد دراسات خاصة باإلستدامة والجدوى حول القضايا التي تحظى بأوسع اهتمام من
المجتمع؛ عقد المنتديات العامة والفعاليات ،وفقما يسمح به الوضع األمني؛ تعزيز الحلول للتحديات المجتمعية من
خالل وسائل اإلعالم بما فيها البرامج التلفزيونية واإلذاعية ومن خالل المنصات الرقمية بما فيها وسائل التواصل
االجتماعي؛ والعمل مع صناع القرار في مجالس المحافظات والمجالس المحلية لبناء الدعم لهذه المشاريع والتعاون
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على مستوى الحلول .يشجع المعهد الديمقراطي الوطني المجموعات على التعاون والتآزر مع المجالس المحلية
ومجالس المحافظات لتحقيق غاية الحملة.
األهلية:
يجب أن تلتزم المجموعات المحلية بالمعايير التالية ألهلية التقدم للحصول على المنحة .في حال عدم األلتزام ،لن
تتم دراسة المشروع.






تقديم طلب كامل – ويتضمن استمارة التقديم بعد ملئها ،الميزانية ،واستمارة التحقق األمني.
أال يقل عدد أعضاء المجموعة عن  5أشخاص من المشاركين في نشاطات برنامج سوريا المواطن.
تتضمن نشاطات البرنامج التثقيف المدني وتقييمات االحتياجات وحمالت التعبئة والمدافعة المنجزة.
يحق للميسرين من برنامج سوريا المواطن العضوية في المجموعة المحلية ،في حين ال يحق للمنسقين
ذلك.
أن تلتزم الحمالت المقترحة بمحددات الميزانية ( 3500دوالر كحد أقصى) ،اإلطار الزمني (  8أشهر
كحد أقصى) والمنطقة الجغرافية التي يغطيها برنامج سوريا المواطن.
من ال يحق له التقديم :مؤسسات المجتمع المدني الرسمية ،والمجموعات التابعة لفصائل عسكرية
والمجالس المحلية ومجالس المحافظات أو أي مؤسسة حكم رسمية.

لن يتم النظر في الطلبات التي ال تحقق معايير أهلية التقدم للحصول على المنحة.
يشجع المعهد الديمقراطي الوطني الطلبات من المجموعات النسائية المحلية.
اإلطار الزمني للمنحة الصغيرة:
يتوقع المعهد إطالق المنح الصغيرة في أيلول عام  .2017يمكن للمجموعات المحلية تقديم طلبات للحصول على
منح لمشاريع وتعبئة ومدافعة مجتمعيتين تستمر لمدة  8أشهر محد أقصى ،ويتم تحديد ذلك بنا ًء على الخطة
والميزانية المقترحة.
لدى االنتهاء من عملية االختيار ،سيقوم ممثل للمعهد بالتواصل مع الشخص المسؤول عن التواصل في المجموعة
المحلية عبر البريد االلكتروني .سيتضمن البريد االلكتروني المرسل إلى المجموعات المختارة معلومات أولية حول
اإلطار الزمني للمشروع واتفاقية المنحة .يقدم المعهد لكل مجموعة من المجموعات المختارة جلسة توجيهية من
أجل تقديم شرح مفصل لكل من :اتفاقية المنحة؛ كيفية إدارة المعهد للمنحة ودعم متلقيها؛ تنفيذ النشاط ومتطلبات
التقرير.
لدى الحصول على الموافقة األمنية ،يوقع المعهد والمجموعة المختارة اتفاقية المنحة .تقوم المجموعة المختارة،
والتي ستعرف بعد التوقيع باسم الجهة المتلقية للمنحة ،بتنفيذ نشاطات المشروع وفقا ً لإلطار الزمني المحدد في
اتفاقية المنحة ووثائق المشروع األخرى .وفي حال كانت الجهة المتلقية للدعم بحاجة إلى تعديل النشاطات أو اإلطار
الزمني ،فإن عليها التواصل مع المعهد للموافقة على إجراء التعديل على اتفاقية المنحة.
معلومات الطلب:
من أجل التقديم ،يرجى تحضير الوثائق التالية :آ) استمارة طلب المنحة ،ب) استمارة الميزانية ج) واستمارة التحقق
األمني .ويجب أن يتصمن الطلب وصفا ً مفصالً للمجموعة ولحملة المدافعة والتعبئة المقترحة ولخطة العمل الخاصة
بتنفيذ الحملة المقترحة بما ال يتجاوز الحد األقصى للميزانية والبالغ  3500دوالر .يقوم المعهد باختيار الطلبات
بنا ًء على المعايير التالية:
وثيقة التقديم:
 oأن توضح فقرة وصف المجموعة على نحو شامل عضوية المجموعة ورؤيتها وآلياتها التخاذ
القرار وإجراءاتها لإلدارة المالية.
 oأن تترجم فقرة وصف الحملة وتعالج القضية ذات األولوية في المجتمع.
 oأن يعالج تحليل سوات بشكل مالئم العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على نجاح الحملة.
2




 oأن تقدم خطة العمل غاية وأهدافا ً واضحةً ،ونشاطات تكون معقولة وتسهم في تحقيق الغاية
واألهداف ،إضافةً إلى تدابير سليمة للمراقبة والتقييم.
الميزانية :يجب أن تكون الميزانية معقولة ومنسجمة مع التكاليف الفعلية للنشاطات المقترحة.
العوامل أخرى  :اعتبارات إضافية
 oأن تدعم الحملة المقترحة على نحو جلي التعاون والتآزر مع المجالس المحلية ومجالس المحافظات
في سبيل تحقيق غاية الحملة.
 oأو ،أن تعزز الحملة المقترحة مشاركة النساء أو المجموعات المهمشة األخرى في الحياة العامة
للجمتمع.
 oأو ،أن يكون أعضاء الحملة من النساء.

يرجى إرسال الطلبات عبر البريد االلكتروني إلى  ndisyria@ndi.orgفي تاريخ أقصاه نهاية الدوام الرسمي
ليوم  22آب 2017 ،غازي عينتاب ،تركيا .يرحب المعهد بالتقديم المبكر .ويجب على جميع المتقدمين إرسال
أسئلتهم إلى .ndisyria@ndi.org
يحتفظ المعهد بحق رفض أي طلب وجميع الطلبات .ويحتفظ المعهد بحق إعادة النظر في الطلبات بهدف التعديل
في أي وقت قبل منح اتفاقية المنحة الصغيرة) .وال يتحمل المعهد مسؤولية أي تكاليف مرتبطة بإعداد أو نقل أو
عرض أي من المواد المقدمة استجابة لدعوة تقديم الطلبات.
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