
Дотации за 
закрепнување на 
заедницата Brimbank

Општината Brimbank нуди еднократни дотации за закрепнување на заедницата (Community Recovery Grants) 
за да помогне на закрепнувањето на заедницата од единствените предизвици на КОВИД-19 и за да ја зајакне 
отпорноста на заедницата. Цел на дотациите да ѝ се помогне на заедницата: 

1. Да создава врски, да го зголемува социјалното поврзување и ја намали изолацијата, да го промовира 
општественото учество и здравите односи, и/или да го подобрува општественото и менталното здравје. 

2. Да продолжи да делува приспособувајќи го начинот на кој активности и програмите се одвиваат преку онлајн 
форуми или за подобрување на дигитални вештини и пристап кон онлајн комуникациски канали. 

3. Да им даде можности на луѓето да продолжат со доброволната работа во заедница почитувајќи ги 
упатствата за одржување на физичко растојание.

4. Да ги промовира културата и разноличноста на Brimbank, здравиот начин на живот, доброволната работа во 
заедницата, поврзувањето меѓу различни генерации и чувството на припадност.

5. Да го засили развојот на учењето и можностите за вработување – активности што ја поддржуваат заедницата 
да има пристап до информации и да ги споделува, и да ги поддржува патиштата за образование и 
вработување.

Поради постојаното менување на рестрикциите во врска со КОВИД-19, овие дотации за закрепнување на 
заедницата ќе се одвиваат во две фази, за да ѝ се овозможи на заедницата на Brimbank да планира и примени 
соодветни активности и проекти:  

• Фазата 1 почнува на 24 август 2020 и завршува во недела, 4 октомври 2020 (сегашна). 

• Фазата 2 ќе почне во почетокот на 2021 и датумите ќе бидат потврдени. 

Дотациите за закрепнување на заедницата ќе се состојат од две категории 

1. Brimbank партнерски организации – Непрофитни 
организации што ги исполнуваат условите, 
кои даваат услуги или програми во Brimbank. 
Апликантите во оваа категорија може да 
бараат дотација до $15,000.

2. Brimbank општествени групи и организации. 
Апликантите во оваа категорија може да 
бараат дотација до $8,000. 

	Фаза 1 Почеток на поднесување на апликации  Понеделник, 24 август  2020

	Фаза 1 Крај на поднесување на апликации Недела, 4 октомври 2020 во 11:59 навечер

	Процена на апликациите Октомври - ноември 2020   

	Известување, договори за финансирање и распределба на дотациите Декември  2020

	Испорака на финансирани проекти и активности  Декември  2020 – Декември  2021 

	Фаза 2 Почеток на поднесување на апликации Почеток на  2021 

Клучни датуми



274 - 0820

Интерактивни информативни сесии и обука 

Интерактивни информативни сесии ќе бидат понудени покрај обуката заради помош да ја подготвите 
вашата апликација, за информации видете ја табелата подолу.

Регистрирајте се со онлајн формулар и ќе го добиете вашиот zoom линк да се вклучите во сесијата. 

 
Ден и датум 

 
Време 

Интерактивни информативни сесии и 
обука

Вторник, 25 август  2020 6.30-9 навечер Информативна сесија за дотациите и како да 
спроведете активност или проект безбеден 
од КОВИД-19 

Среда, 26 август  2020 6-9 навечер Информации за дотациите и обука за 
справување со ризик

Понеделник 31 август  2020 10 наутро –1 
навечер

Работилница за информации за дотациите и 
пишување 

Вторник, 1 септември  2020 10 наутро –12.30 
навечер

Информативна сесија за дотациите и како да 
спроведете активност или проект безбеден 
од КОВИД-19

Среда, 2 септември  2020 6.30-9 навечер Информативна сесија за дотациите и како да 
спроведете активност или проект безбеден 
од КОВИД-19

Четврток 17 септември  2020 6–9 навечер Работилница за информации за дотациите и 
пишување

За натамошни информации за условите за добивање на дотациите, што може да биде финансирано или не, и 
како да поднесете апликација, ве молиме видете во Правилникот за дотации за закрепнување на заедницата 
Brimbank 

Ако ви требаат натамошни информации, ве молиме јавете се на

Дежурна линија за дотации: 9249 4036 
Електронска пошта: CommunityGrants@brimbank.vic.gov.au
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