קרן מלגות ללימודים ומחקר בענף הבניה והקהילה
ע.ר580385649 .
מיסודה של התאחדות הקבלנים והבונים בישראל
טופס הגשת בקשה לתרומה של קרן מלגות מטעם התאחדות בוני הארץ
פרטים כלליים
שם הארגון
מספר עמותה
תיאור העמותה
שנת הקמת העמותה
שם מנהל העמותה ושנת מינוי
שם יו"ר הוועד המנהל ושנת מינוי
כתובת העמותה
כתובת אתר אינטרנט
מספר מתנדבים בעמותה
מספר עובדים בשכר
שם ממלא הבקשה
תפקיד ממלא הבקשה
טלפון נייד ליצירת קשר
כתובת דוא"ל ליצירת קשר

__________________________________________________________
אחד העם  9מגדל שלום ,ת.ד ,29369 .תל-אביב 6525101

תיאור הפעילות עבורה מבוקשת התרומה
שימו לב :הכוונה היא לפעילות הספציפית עבורה מבוקשת התרומה ולא לכלל פעילות הארגון (הדגש בצהוב)
גילאי קהל יעד
ילדים  / 0-12נוער  / 12-18צעירים  / 18-35מבוגרים  / 36-65קשישים מעל 65
מאפייני האוכלוסייה
אוכלוסייה בסיכון  /אנשים בעלי מוגבלויות  /חולים  /החברה הערבית  /ניצולי שואה  /נשים ונערות
עולים חדשים  /חיילים  /אחר (נא לציין)
תחום פעילות
איכות הסביבה  /בטיחות  /מניעת אלימות  /בריאות ואיכות חיים  /העצמה וחיזוק יכולות אישיות
השכלה  /זכויות אדם ושינוי חברתי  /חיזוק יכולות כלכליות ו/או השתלבות בשוק העבודה  /מורשת וזהות
רווחה  /תרבות ואמנות  /אחר (נא לציין)
שיטת פעולה
חינוך (כולל הענקת מיומנויות ,כלים וידע ,פעילות העצמה ,הכשרה מקצועית)
פעילות פנאי (נופש ,קייטנות ,ימי כיף וכד')
סעד וסיוע (מזון ,קורת גג ,ביגוד ,תרופות ,טיפולים ,מכשור רפואי ,אבחון וכד')
קידום מודעות ציבורית וחקיקה
אופי הפעילות
אירוע התרמה  /אירוע חד פעמי  /בינוי והצטיידות  /פרויקט חדש  /פרויקט מתמשך
מספר המוטבים בתוכנית
אזור/ישוב בו תתקיים הפעילות
תיאור הפעילות עבורה מבוקשת התרומה
תקציב הפרויקט עבורו מבוקשת התרומה
תומכים עיקריים נוספים בפרויקט
בפרויקט מתמשך:
תיאור ההישגים העיקריים עד כה

האם ישנה אפשרות להתנדבות של נציגי
ההתאחדות במסגרת הפעילות

תיאור פעילותו של הארגון
תיאור כללי של הארגון ופעילותו

מטרות הארגון (כפי שרשומות אצל רשם העמותות)

אזורים/ישובים בהם פועל הארגון

רשימת גופים שתרמו לעמותה בשנה הנוכחית

נתונים כספיים
תקציב העמותה לשנת 2017
האם התקציב אושר ע"י הועד המנהל
מחזור פעילות מבוקר אחרון (בשקלים)
הוצאות הנהלה וכלליות (בשקלים)
עודף(/גירעון) בשקלים
האם לעמותה הכנסות מפעילות עצמאית (ציין סכום)
מהו סכום התרומה הגבוה ביותר שקיבלה העמותה
כתוב מהו גובה שכרם של כל אחד משלושת מקבלי
השכר הגבוהים בעמותה וציין מהו תפקידם בעמותה

מסמכים נדרשים ואישורים סטטוטוריים
אישור ניהול תקין

רשימת חברי הועד המנהל מעומתת על ידי עו"ד

אישור הכרה במוסד לצורך תרומות סעיף 46

אישור קיום חשבון בנק

אישור ניכוי מס במקור

דוח כספי מבוקר אחרון כפי שהוגש לרשם העמותות

תקציב לשנת  2017שאושר על ידי הועד המנהל וחתום על ידי רו"ח

הנני מאשר כי:
הפרטים שמסרתי בטופס הגשת בקשה לוועדת תרומות הינם מדויקים ונכונים והנני רשאי להגיש
בקשה לתרומה בשם העמותה שפרטיה מופיעים בטופס זה.
ידוע לעמותה והיא מתחייבת כי אם תאושר בקשתה לתרומה היא עשויה להתבקש להעביר דיווח
על האופן בו נעשה שימוש בכספי התרומה במהלך שנת הפעילות שתתקיים לאחר קבלת התרומה.
אני מאשר/ת כי אני מעל גיל .18

חתימת ממלא/ת הטופס
שם פרטי
שם משפחה
ת"ז
חתימת מורשה החתימה  +חותמת העמותה

