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برنامج المنح المجتمعية في 
Brimbank لعام 2023/2022

يغلق باب التقديم في 14 أغسطس 2022
يلتزم مجلس Brimbank بتقديم مساعدة مالية لمرة واحدة للمنظمات غير الهادفة للربح ومجموعات المجتمع والمنظمات لتقديم المشاريع واألنشطة 

التي تتوافق مع أهداف المجلس اإلستراتيجية وتساهم في تعافي المجتمع من آثار جائحة كوفيد-19.

سيستمر برنامج المنح المجتمعية في Brimbank لعام 2023/2022 في دعم المجتمع لتنفيذ الحلول المحلية المبتكرة الالزمة لالستجابة للتحديات الراهنة 

والناشئة وتعزيز مرونة المجتمع.

األهداف اإلستراتيجية للمجلس هي

الناس والمجتمع – مجتمع ترحيبي وآمن ومدعوم - مكان شامل للجميع.  •

األماكن والمساحات – أحياء مالئمة للعيش ومتصلة تدعم مستقبالً صحًيا ومستداًما - مكان أخضر للجميع.  •

الفرص واالزدهار – مدينة متغيرة تركز عىل المستقبل حيث تتاح للجميع فرص التعلم والكسب - مكان مزدهر للجميع.  •

يقدم برنامج المنح المجتمعية في Brimbank لعام 2023/2022 منحًا من ثماني فئات: 

الوصفالفئة

 منح تعزيز المجتمع 1

)تصل إىل 10000 دوالر(
دعم المشاريع واألنشطة التي تعزز المجتمع، وتُشجّع المرونة والقيادة، والتعلّم مدى الحياة، وتُشجّع 

الشراكات والمشاركة في الحياة المجتمعية وتنمي شعوًرا قويًا باالنتماء والهوية. ويشمل ذلك أيًضا 

المشاريع التي تُشرك المشاركين في تطوير األنشطة التي تعمل عىل تحسين أنماط الحياة الصحية 

والنشطة والتشجيع عليها.

 منح الطوارئ المناخية 2

)تصل إىل 10000 دوالر(
دعم المجتمع لتنفيذ المشاريع التي تدعم الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري والتكيف مع 

.Brimbank المناخ في

 منح التأسيس 3

)تصل إىل 1500 دوالر(
دعم مجموعات المجتمع الجديدة بما في ذلك مجموعات كبار السن الجديدة التي يقع مقرها بشكل دائم 

في Brimbank. يمكن أن يكون المتقدمون غير مدمجين في وقت تقديم الطلب ولكن يجب أن يتمكنوا 

من تقديم دليل عىل التأسيس وتأمين المسؤولية العامة في تقرير اإلعفاء النهائي للمنحة الخاص بهم.

منح الصحة العقلية والرفاهية 4

)تصل إىل 10000 دوالر(
دعم المشاريع أو األنشطة التي تعمل عىل تحسين الصحة العقلية المجتمعية والرفاهية، وبناء قدرة 

المجتمع عىل دعم الرفاهية العقلية وتقوية الروابط المجتمعية.

 منح أفكار الشباب 5

)تصل إىل 10000 دوالر(
هذه الفئة مخصصة لشاب أو مجموعة من الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 25 عاًما( الذين 

تدعمهم منظمة رعاية أو يُشكّلون جزًءا من مجموعة مدمجة، لتقديم مشروع أو حدث أو برنامج يؤثر 

.Brimbank بشكل إيجابي عىل الشباب اآلخرين في مجتمع

 مهرجان المجتمع ومنح الفعاليات 6

)ما يصل إىل 10000 دوالر(
بناء  في  دوًرا  تلعب  التي   Brimbank في  األصغر  والمنظمات  المجموعات  مساهمة  دعم 

تجذب  أصغر  نطاق  عىل  محلية  وفعاليات  مهرجانات  هذه  وانخراًطا.  ارتباًطا  أكثر  مجتمع 

األول. المقام  في  المحلية  الجماهير 

 منح المهرجانات والفعاليات الكبرى 7

)ما يصل إىل 25000 دوالر(
دعم المهرجانات واألحداث التي تعرض تنوع مجتمع Brimbank أو األماكن أو المواهب أو الثقافات 

أو العروض اإلبتكارية. تعمل هذه المهرجانات واألحداث عىل تعزيز سمعة Brimbank كمكان رائع 

للعيش والعمل والزيارة واللعب وهي ذات نطاق أكبر تجذب ما يزيد عن 5000 شخص. سيتم النظر 

في سلسلة من األحداث.

 المنح التنفيذية لكبار السن 8

)تصل إىل 1000 دوالر(
دعم مجموعات كبار السن في Brimbank لتغطية تكاليف اإلجراءات اليومية.
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التواريخ اإلرشادية 2023-2022الجداول الزمنية للبرنامج

اإلثنين 27 يونيو 2022فتح باب تقديم الطلبات

27 يونيو - 14 أغسطس 2022دورات كتابة المعلومات والمنح

األحد 14 أغسطس 2022 الساعة 11.59 مساًءغلق باب تقديم الطلبات

أغسطس - سبتمبر 2022تقييمات المنح

أكتوبر 2022اإلخطارات واتفاقيات التمويل وتوزيع المنح

نوفمبر 2022 - نوفمبر 2023تنفيذ المشاريع واألنشطة الممولة

أبريل 2023تقرير التقدم

يناير 2023تقرير اإلعفاء

ورش عمل حول معلومات المنح التفاعلية وكتابة المنح 
سيتم تقديم دورات معلومات تفاعلية جنًبا إىل جنب مع ورش عمل حول كتابة المنح لمساعدتك في إعداد طلبك. انظر الجدول أدناه للحصول عىل معلومات.

 www.brimbank.vic.gov.au/grants للتسجيل، تفّضل بزيارة الموقع اإللكتروني

	�األربعاء 6 يوليو

6-8 مساًء 	

	 Visy Cares Hub 
 80B Harvester Road 

Sunshine VIC 3020

دورة معلومات تفاعلية وجًها لوجه  

	�الخميس 14 يوليو

10-12 ظهًرا 	

	  Sydenham Community Hub
 101/Level 1, 1 Station St,

Taylors Lakes VIC 3038

دورة معلومات تفاعلية وجًها لوجه   
مزيد من التركيز عىل فئة   

الطوارئ المناخية 

	�الثالثاء 19 يوليو

6-8 مساًء 	

	W عىل اإلنترنت

دورة معلومات تفاعلية عبر اإلنترنت  
مزيد من التركيز عىل فئة منحة   

أفكار الشباب

	�الخميس 21 يوليو 

	�من 10 صباًحا حتى 1 ظهًرا

	  St Albans Community Centre
 33 Princess Street, 
St Albans VIC 3021

ورشة كتابة المنح التفاعلية   

	�الثالثاء 26 يوليو

6-8 مساًء 	

	Wعىل اإلنترنت

دورة معلومات تفاعلية عبر اإلنترنت  
مزيد من التركيز عىل فئات   
المهرجانات والفعاليات

	�األربعاء 3 أغسطس

5.30 مساًء - 8.30 مساًء 	

	Wعىل اإلنترنت

ورشة عمل لكتابة المنح التفاعلية   
عبر اإلنترنت 

لمزيد من المعلومات حول كيفية التقديم، وأهلية المنحة، وما الذي يمكن تمويله أو عدم تمويله، يُرجى الرجوع إىل إرشادات برنامج المنح المجتمعية 

 www.brimbank.vic.gov.au/grants لعام 2023/2022 عبر Brimbank في

 9249 4036  :لمزيد من المعلومات، اتصل بالخط الساخن للمنح 

 CommunityGrants@brimbank.vic.gov.au ✉
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