
:ديترويت
ةمشاريع كريسج المبتكر

٤إرشادات تطبيق الجولة 



.دي هو حجر االساس في التزامنا لمجتمعنا :كيب
يتعاون برنامج كريزج في ديترويت مع الشركاء المدنيين وغير الربحيين 

وتشمل . ورجال األعمال لتعزيز فرص عادلة طويلة األجل في مدينتنا
عزيز استراتيجيتنا الجهود القائمة لتحسين نوعية الحياة لسكان احياء ديترويت وت

مة الفنون والثقافة، وتنمية الطفولة المبكرة، والتنمية المجتمعية وغيرها من االنظ
.على مستوى المدينة

هي جزء مهم من التزامنا ( دي:كيب)ديترويت : مشاريع كريزج المبتكرة
وهي تسعى إلى االستجابة ألولويات المجتمع من خالل توفير الموارد . باألحياء

، ولكنها تدعم رؤية وإبداع سكان "جديدة"للمشاريع التي ليست بالضرورة 
.ديترويت لتحسين نوعية الحياة في أحياءنا

في الشراكة مع موارد ميشيغان المجتمعية، نحن نأمل أيضا في دعم المستفيدين 
بمنح لتصبح مجموعة من المنظمات المجتمعية التي ستشارك في ( دي:كيب)من 

ني التعلم من األقران، لننسج معا شبكة من القادة المقيمين تعمل بشكل تعاوفرص 
.لدعم أحياء ديترويت



من يمكنه تقديم طلب؟
:قد ال تكون المنظمة

مدرسة ابتدائية أو ثانوية•

ومع ذلك، قد تطبق المنظمات الدينية مثل )جماعة دينية •
(.منظمات التنمية المجتمعية الدينية

منظمة ربحية•

فرد•

:يجب على المنظمة

ي مدينة أن تكون مدرجة في والية ميشيغان، وتقع خصيصا ف•
.ديترويت

في لديهم خبرة ال تقل عن سنتين في العمل مع المقيمين•
.ديترويت وخدمتهم

تعيين أو تعمل تحت كلية أو IRS 501 ©(3)يكون لديها •
.جامعة

:هذه التطبيقات هي. هي طلبات المنح التي تنطوي على جهد جماعي بين اثنين أو أكثر من المنظمات لقيادة المشروعالتطبيقات التعاونية 

هناك أطراف متعددة ترغب في العمل معا للبناء على خبرات بعضها البعض من أجل تطوير وتنفيذ مشروع عالي الجودة؛ أو•

.ال تستوفى إحدى المنظمات المقدمة للطلب شروط الحد األدنى لألهلية للتطبيق أو أنها ستمنع من تطبيقها•

روط األهلية ويجب أن تتبع التطبيقات التعاونية نفس العملية المتبعة في جميع التطبيقات األخرى وأن تقدم رسميا من قبل منظمة تستوفي الش

.ويمكن االطالع على المتطلبات المحددة للمعلومات التي يتعين إدراجها في طلب تعاوني في الملحق. هذه

ايير نشجع المجموعات التي ال تستوفي هذه المع

.نيةالتطبيقات التعاوبمفردها على النظر في 



ما هي أنواع المشاريع المؤهلة؟

نية لسكان، وذلك باستخدام عمليات شاملة، تعاودي يسعى لتمويل المشاريع في أحياء ديترويت التي تدعم رؤية وإبداع ا: كيب
.تشرك أفراد المجتمع بشكل أوثق في التخطيط والتصميم والتنفيذ

لسكان تقودها المنظمات غير الربحية التي تتخذ من ديترويت خدمة ل•
واألحياء داخل مدينة ديترويت

تعزيز أحياء ديترويت وتحسين نوعية حياة سكانها•

مميزة، تقدم أولويات الحي، والبناء على أصول المجتمع وخصائصه ال•
واالعتراف وتسليط الضوء على قصص المكان

ة شاملةيتم تشكيلها من قبل أفراد المجتمع من خالل عمليات، تعاوني•

ساواة تتماشى مع المبادئ الواردة في التزام برنامج ديترويت بالم•
.العرقية

:وتدعم المبادرة المشاريع التي
:ومن األمثلة على المشاريع الممولة من قبل ما يلي

.إعادة تخصيص قطع االراضي الشاغرة في االستخدامات الخضراء اإلبداعية

.تعديل الشوارع واألرصفة لزيادة إمكانية المشي

ى غرس الفنون لتفعيل المساحات غير المستغلة، وتسليط الضوء عل

.تاريخ المجتمع والتراث

.تسهيل الجهود التي يقودها الشباب لبناء الربط بين األحياء

ؤثر على تمكين أعضاء المجتمع المحلي من الدفاع عن القضايا التي ت

.مجتمعهم

.تجديد مباني األحياء في المراكز المجتمعية



؟دي : ماذا تدعم منح كيب

إشراك المجتمع المحلي إلشراك السكان طوال مرحلة •
التنفيذ

البناء المادي للمشروع•

ن تقديم الخدمات أو البرمجة ألعضاء المجتمع كجزء م•
المشروع

أنشطة صنع الطعام كجزء من المشروع•

ميمأنشطة المشاركة المجتمعية لتمكين السكان من صياغة المفهوم والتص•

وضع خطط وجداول زمنية رفيعة المستوى•

آلخرين للتنفيذتحديد المهندسين المعماريين واالستشاريين والفنانين والشركاء ا•

تأمين مراقبة التحكم بموقع المشروع         •

تأمين مذكرات تفاهم مع شركاء التنفيذ•

و الجداول أ/ تصميم الوثائق الفنية التفصيلية، المخططات، خطط المشروع و •
الزمنية

:دي تدعم كل من أنشطة التخطيط والتنفيذ، والتي يمكن أن تشمل: كيب

التنفيذتخطيط

:يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول على تمويل ألحد اإلجراءات التالية•

(دوالر00035تصل إلى )منحة تخطيط -

(دوالر000150تصل إلى )منحة تنفيذ -

(دوالر000150تصل إلى )منحة مجتمعة للتخطيط والتنفيذ -

.شهرا الستكمال جميع أنشطة المنحة24بغض النظر عن نوع المنحة الممنوحة، لديك •

.لمرحلة التنفيذإذا تم منح مقدم الطلب التمويل لكل من التخطيط والتنفيذ، يجب على المنظمة إكمال أنشطة التخطيط قبل تلقي الدفع•



كيفية تقديم الطلب
يمكن للمنظمات المهتمة اآلن بدء عملية التطبيق من خالل تقديم . أكثر سهولةدي: يعمل برنامج كريزج في ديترويت بنشاط لجعل مبادرة كيب

إلى تقديم اقتراح وبعد استعراض جميع مقترحات المفهوم، سيدعى مقدمو الطلبات المختارون. اقتراح مفهوم قصير في نظام فلوكس على االنترنت
.أكثر تفصيال

ن قبل أسبوع واحد على األقل م
الموعد النهائي

مايومارسفبراير13بحلول 

سجل للحصول على 

حساب على االنترنت
إذا تمت دعوتك، أكمل تقديم اقتراح مفهوم

اقتراحا أكثر تفصيال
منح الجوائز

يجب على المتقدمين ▪

اب المحتملين التسجيل لحس

فلوكس في 
kresge.fluxx.io  قبل

ل أسبوع واحد على األقل قب

أن تتوقع اكمال التطبيق

ربما يكون . )الخاص بك

شأوا المتقدمون السابقون قد أن

(.حسابا

يرجى التواصل مع قسم ▪

عمليات برنامج كريسج إذا

كنت بحاجة إلى مساعده في
.التسجيلك

قدم مقترح مفهوم موجز                        •

أن يجيب على أربعة أسئلة

متتابعة حول المشروع 

تفاصيل في )الخاص بك 

(.الصفحة التالية

م في يمكن تقديم اقتراح المفهو•

ة شكل مكتوب أو كفيديو لمد

ونحن نشجع . دقائق3-5

ام مقدمي الطلبات على استخد

ة الشكل األكثر عملية وفعال

.لتطبيقها

وبعد استعراض مقترحات•

المفهوم، سيطلب من مقدمي

كمال الطلبات المختارين است

.اقتراح أكثر تفصيال

في هذه المرحلة، سيطلب •

من مقدمي الطلبات 

لة المدعوين اإلجابة عن أسئ

، مثل إضافية وتقديم الوثائق

يات التدقيق المالي والميزان

.التفصيلية

سيقوم موظفو برنامج كريسج •

بمراجعة المقترحات وجدولة 

ق جلسات التعلم الفردية عن طري

ثر الهاتف مع المتقدمين لمعرفة أك

.عمقا حول مشاريعهم

بعد هذه المرحلة من المراجعة، •

يد: نتوقع أن نعلن عن جائزة كيب

.2018في مايو 4الجولة 



كيفية تقديم اقتراح مفهوم
إذا لم يكن لديك حساب حاليا في فلوكس، يرجى التأكد من التسجيل لحساب  .kresge.fluxx.ioيجب تقديم مقترحات مفهوم من خالل منصة فلوكس مؤسسة كريسج في 

.لمدة أسبوع على األقل قبل أن تتوقع إتمام طلبك للسماح بالوقت لتسجيل الحساب

:خطاب طلب وميزانية تنظيمية كما هو مفصل أدناه( 2رد مكتوب أو فيديو على أربع مطالبات و ( 1يجب أن تتضمن مقترحات المفهوم 

سرد : الرد الخطي

ال يزيد عن )مختصر 

يستجيب( حرف8000

.لمتطالبات السؤال

أو

دقائق يستجيب 5فيديو ال يزيد عن : فيديو

يديو مهنيا؛ الفال يجب إنشاء الفيديو. للمتطالبات

الذي تم إنشاؤه بواسطة الهاتف الخلوي و يجيب 

لن تكون جودة . لألسئلة هو أكثر من كاف

.اإلنتاج عامال في المراجعة

:يجب أن تستجيب جميع مقترحات المفهوم للمتطالبات التالية بهذا الترتيب

.يرجى وصف إنجازكم األكثر فخورة كمنظمة تخدم مجتمع ديترويت•

.يرجى وصف مشروعك، والمجتمع الذي يخدمه، وكيف يساهم في تحقيق أهداف المجتمع وأولوياته•

.يرجى توضيح كيفية توقع مشروعك لتحسين االتصال المجتمعي ونوعية الحياة على المدى الطويل•
.يرجى وصف كيفية مشاركة أعضاء المجتمع في صياغة مقترح المشروع هذا•

:يجب أن ترفق جميع الطلبات أيضا

.راح المفهومرسالة مختصرة من الطلب على رسالة المنظمة، موقعة من الرئيس التنفيذي، تؤكد رسميا تقديم اقت•

.ميزانية تنظيمية سنوية للسنة المالية الحالية أو األخيرة•

.يرجى االطالع على الملحق للحصول على نماذج لهذه الوثائق

و



كيف سيتم مراجعة اقتراح مفهومك
سيتم استعراض مقترحات المفهوم باستخدام العملية 

:التالية

سكان سيتم مراجعة ردك المكتوب أو الفيديو من قبل لجنة من
تمع ديترويت والقادة ذوي الخبرة في العمل في تنمية المج

ذه وستقوم ه. والفنون والصحة أو التعليم في ديترويت
معايير المجموعه بتقديم توصيات لموظفي كريسغ بناء على

.المراجعة

ع سيقوم موظفو برنامج كريسغ ديترويت بمراجعة جمي
.مقترحات المفهوم أيضا

نحن نتوقع أن نتلقى مجموعة تنافسية للغاية من مقترحات 
وسيتم استعراض كل . المشاريع من جميع أنحاء ديترويت

:اقتراح نتلقاه من أجل

.نجاح المنظمة الماضي في خدمة مجتمع ديترويت•

كيف قدم المشروع أهدافه وأولوياته في مجتمع •
.ديترويت

عية مدى تحسن المشروع من التوصيلية المجتمعية ونو•
.الحياة على المدى الطويل

.مدى تشكيل المشروع من قبل أفراد المجتمع•

ين في واستنادا إلى توصيات الفريق واستعراضات الموظف

كريزج، ستدعى مجموعة من مقدمي الطلبات الستكمال 

إبالغ سنقوم أيضا ب. آذار/ اقتراح أكثر تفصيال في مارس 

ح لماذا المتقدمين الذين لم يتم اختيارهم في هذا الوقت، وشر
.لم يتم اختيارهم



صريةالتزام برنامج كريسج في ديترويت بالمساواة العن

لية متواصلة لتضمين يعد هذا اااللتزام أساسيا في عم. يلتزم فريق برنامج ديترويت بتعزيز المساواة العرقية، سواء في عملنا كفريق واحد، وفي المجتمع

.مبادئ ااالنصاف والتمكين في الدعم المالي الذي نقدمه، ومسارنا في التحسين المستمر للطريقة التي نعمل بها

رية والتحيز هي تنبع، كما في جميع أنحاء الواليات المتحدة، من إرث عميق ومعقد من العنص. التحديات في ديترويت ليست فقط حول القضايا الراهنة

ت العدالة االجتماعية ويندرج نقد هذا اإلرث في حركا. في المجتمعات المحلية-واالستغناء عنه -ويتجلى هذا اإلرث في كيفية استثمار مجتمعنا . الهيكليين

تمع يجب علينا ولكي نزدهر كأفراد في ديترويت، فإننا ندرك أنه كمج. التي تسعى إلى إشراك المجتمع المحلي وتمكينه من أجل مستقبل أكثر إنصافا

.قيولهذا السبب، يعمل برنامج كريسغ  في ديترويت على تعميق أعماله في مجال اإلنصاف العر. معالجة األسباب الجذرية لتحديات المدينة

تعريفنا العملي للعدالة العرقية

أن لم يعد سلفا كيف فارس من خالل النتائج، ونحن نعني أن السباق يجب. نقدر ونلتزم بتعزيز المساواة العرقية ليس فقط في النتائج، ولكن في كيفية عملنا

ق المساواة العرقية من نسعى لتحقي. وفيما يتعلق بعملنا، نفهم أنه من الضروري أن نطور ممارساتنا وبرامجنا لكي تعكس اإلنصاف العرقي. واحد في مدينتنا

ت راءاخالل أخذ الوقت الستكشاف والتعلم من اآلخرين، من خالل طرح أسئلة جديدة، صعبة حول اإلنصاف، والعنصرية الهيكلية والسلطة، واتخاذ إج

.معتمدة كفريق لتعزيز العمل

التزامنا

دي الصعوبات، وتشملنا االستماع أوال للتعلم؛ نكون متواضعين ومحترمين وشاملين؛ تح: بينما نسعى جاهدين لدفع هذا العمل، نلتزم بتفعيل المبادئ التالية

.والعمل بنية صادقه. نحن
ة الطاقة وفرص نلتزم بتحقيق هذه المبادئ من خالل البحث عن شراكات مع المنظمات التي تواجه تقليديا تحديات في الوصول إلى أنظم،دي:من خالل كيب

.التمويل



ملحق                            
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المبادئ التوجيهية التطبيقية التعاونية
ما هو التطبيق التعاوني؟

:وعادة ما تقدم الطلبات التعاونية إذا. التطبيقات التعاونية هي الطلبات المقدمة بشكل مشترك من قبل اثنين أو أكثر من المنظمات❖

.  هناك أطراف متعددة ترغب في العمل معا للبناء على خبرات بعضها البعض من أجل تطوير وتنفيذ مشروع عالي الجودة-

.وال تستوفي إحدى المنظمات المقدمة للطلب شروط الحد األدنى لألهلية للتطبيق-

.ن تقديم الطلب رسميامقدم الطلب من السجل هي منظمة تستوفي جميع متطلبات الحد األدنى لألهلية للتطبيق وتكون مسؤولة ع. يجب تحديد مقدم الطلب من السجل في طلب تعاوني❖

من يستطيع أن يكون مقدم الطلب؟

:يجب على المتقدمين من السجل تلبية الحد األدنى من متطلبات األهلية للتطبيق، بما في ذلك❖

.أن تكون مدرجة في والية ميشيغان، وتقع وتخدم في المقام األول في مدينة ديترويت-

.لديها عامين على األقل من تاريخ التشغيل-

.تعيين أو تعمل تحت كلية أو جامعةIRS 501 ©(3)يكون لديها -

ويمكن للمنظمات التي . ق الحكوميةدقيأن تكون قادرة على توفير تدقيق مستقل أعدت للسنة المالية التي أنجزت مؤخرا التي تتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما أو معايير الت-

دوالر أو أقل أن تقدم000250لديها ميزانيات سنوية قدرها 

استعراضا ماليا

.من نظام الضرائب الداخلية بالنسبة للسنة المالية التي أنجزت مؤخرا بدال من مراجعة الحسابات990مؤهال أو نموذج -

ما هي التفاصيل التي يجب أن يتضمنها التطبيق التعاوني؟

يك في كل مرحلة، ومسؤوليات كل شرار يجب أن تقدم الطلبات التعاونية نسخة من مذكرة تفاهم موقعة من قبل جميع الشركاء توضح كيفية عمل المنظمات المشاركة معا، مع بيان أدو•

.وكيفية تواصل الشركاء واتخاذ القرارات في جميع مراحل الشراكة 

ة على احتياجات مجتمع لجماعيم اوينبغي أيضا أن تحدد التطبيقات التعاونية بوضوح كيف يضيف الشركاء المعنيون قيمة لتحقيق أهداف المشروع اإلجمالية، وكيف ستبنى جهوده•

.معين



تخطيط وتنفيذ المنح
كيف يمكنني تحديد ما إذا كان يجب تقديم طلب للحصول على منحة التخطيط أو التنفيذ؟

:تستخدم منح التخطيط من أجل•

.تطوير خطة التصميم أو النموذج األولي للمشروع مع مدخالت المجتمع-

.، أو تصميم البرمجة والعمليات للمشاريع غير المادية(للمشاريع المادية)تطوير المفاهيم المعمارية أو البناء أو المخططات -

.إشراك المجتمع المحلي لضمان أن يؤدي أفراد المجتمع المحلي في تشكيل تصميم المشروع-

.ينبغي أن تكون المشاريع التي تنطبق على منحة التنفيذ قد أنجزت بالفعل أنشطة التخطيط المذكورة أعاله•

تركة، طالما أنك ستكمل يمكنك التقدم بطلب للحصول على منحة تخطيط وتنفيذ مش. نشجعك على التقدم بطلب للحصول على منحة التخطيط أو التنفيذ•

(.2020يوليو / تموز -يونيو / بحلول حزيران )شهرا من منح المنحة 24المرحلتين في 

إذا تم منحي التمويل لكل من التخطيط والتنفيذ، كيف سيتم تنظيم الدفع؟

وبمجرد االنتهاء من . ةإذا تقدمت بطلب للحصول على تمويل لكل من التخطيط والتنفيذ وتم منحك التمويل، فستتلقى دفعات للتخطيط بناء على منح•

.أنشطة التخطيط الخاصة بك، سوف تتلقى الدفع لمرحلة التنفيذ

إتمام وبمجرد أن يحقق مشروعك األهداف المرجعية لإلشارة إلى. يستند استكمال مرحلة التخطيط إلى أهداف قياسية مصممة خصيصا لمشروعك•

منا لمشروعك للمضي في ذلك الوقت، نتطلع إلى محادثة تعاونية حول كيفية تقدم مشروعك وكيفية دع. التخطيط، سترسل تقريرا إلى مسؤول البرنامج

.قدما إلى التنفيذ

إذا حصلت على منحة تخطيط، فهل أنا مضمونة لمنحة التنفيذ في المستقبل؟

.تطبيقاتدي ال: ، يتم تشجيعك على التقدم بطلب للحصول على منحة التنفيذ في الجولة القادمة من كيب4ومع ذلك، إذا تم منحك منحة تخطيط لجولة •



نموذج رسالة الطلب لميزانيةلبسيطنموذج 


