משקיעים בקהילה
עם תורמים וקרנות
אנו במתן  -משקיעים בקהילה מסייעים למשקיעים החברתיים להגשים את
חלומם הפילנתרופי .אם אתם תורמים יחידים או משפחה ,קבוצת
חברים או קרן פילנתרופית ,ביחד איתכם נהפוך את חלום ההשקעה בקהילה
לתכנית פעולה ,שיוצרת שינוי חברתי מרגש.

מתן מציע לכם
פיתוח אסטרטגיה להשקעה בקהילה  -לבחירת הנושא או הנושאים
החברתיים הקרובים ללבכם.
יישום האסטרטגיה בתכנית פעולה  -יצירת מגוון הזדמנויות למפגש עם
הקהילה ואבני דרך להשקעה.
ייזום פרויקט דגל  -אימוץ פרויקט קיים או פיתוח פרויקט חדש בתחום
חברתי נבחר.
איתור השותפים בקהילה  -מיפוי ,גיוס והכשרת השותפים.
בנייה וניהול השותפות  -לקידום שיתוף הפעולה תוך ניצול מיטבי של
המשאבים.
ניהול ,ליווי ובקרה  -להבטחת "תשואה חברתית" ,הן בתכניות שמתן סייע
בבנייתן והן למעקב ובקרה אחר השקעות שנעשו באופן ישיר בקהילה.

ומעמיד לרשותכם
ידע מעמיק על הצרכים והארגונים החברתיים בישראל ויכולות מיפוי
מאגר מידע עדכני
קשר ישיר לארגונים ורשויות
צוות מקצועי המשלב ידע ויצירתיות ,ניסיון והקשבה ,העזה ויכולת לגשר
בין תרבויות
יכולת לתת מענה מהיר וגמיש
רגישות לערכי התורם והקרן ולרצונם או יכולתם להיות מעורבים ולהיחשף
קשרים ורישות עם ארגונים בינלאומיים
למידע נוסף ולתיאום פגישה :בטלפון03-5602121 :
בדוא"ל info@matanisrael.org.il :או באינטרנטwww.matanisrael.org.il :

"מתן מהווה מענה לכל משקיע המעוניין בתהליך מאוזן ואובייקטיבי של
בדיקת נאותות .אך הוא איננו מתמקד רק במספרים היבשים אלא נותן לנו
מידע שיש בו עומק וגם נשמה .הוא רואה לנגד עיניו את טובת המשקיע
וטובת הקהילה ופועל ללא משוא פנים כדי ליצור את ההתאמה הטובה
ביותר בין אלה שרוצים לתת ואלה שזקוקים לעזרתם .אנו בעצמנו לקוחות
מאוד מרוצים של מתן וגאים על תמיכתנו בתפעול הארגון ,כדי לאפשר לו
להמשיך לשגשג ולהשפיע".
דורון ומריאן לבנת
"עם הזמן הבנתי שקשה לתורם שאיננו חי בישראל לקיים מרחוק מעקב
ובקרה על הפרויקטים שבו הוא משקיע .מתן מספק לנו פתרון מצוין .אינני
מרגישה שהוא מרחיק אותנו מהתכניות בשטח אלא להיפך ,הוא עוזר
לנו לקיים דיאלוג ובקרה מתמשכים עם מקבלי המענקים של הקרן .מתן
משמש עבורי כ"עיניים ואוזניים" אובייקטיביות ויש לי בו אמון מלא".
טרי רובנשטיין ,קרן מאירהוף (בולטימור ,ארה"ב)
"כולנו אנשי עסקים עסוקים וכולנו חיים במדינת ישראל ורוצים בפריחתה.
הבעיה שלא תמיד אנחנו יודעים מה באמת צריך ואיפה נכון להשקיע .שנים
רבות מדברים על הצורך בסגירת הפער הדיגיטלי .יש גם לא מעט עשייה
בתחום .כשבאו אלי עם היוזמה מחברת  GBSהרגשתי שאנחנו יכולים
לחולל מהפכה של ממש בפריפריה והקמנו ,ביחד עם מתן ,את פרויקט
"סיסמה לכל תלמיד" הנותן תשתית דיגיטלית מלאה לכל מערכת החינוך
העירוני .החברה לישראל הצטרפה אלינו ולאחריה גם בנק הפועלים ובשנה
האחרונה גם המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
כיום אנו פועלים ב  37-ישובים ומתרחבים כל העת כשאני שומע מפי
מנהלים ,מורים ותלמידים על השינוי שחולל הפרויקט  -אני יודע כי אני
מגשים חלום ישראלי.
אין לי ספק שבלי מתן לא היינו יוצאים לדרך .היכולת של מתן לחבר
בין השותפים השונים ולהוביל מהלכים ,תוך הבנה ורגישות למה שקורה
בשטח ,מהווה נדבך חשוב בהצלחת המיזם .לכן טבעי היה לי להפקיד בידי
מתן את ניהול מערך הפילנתרופיה האישית שלי ,את קרן אנג'ל ,ובעזרת
הייעוץ שלהם אני מרגיש שאני לא רק משקיע בביטחון ויוצר הבדל אלא
גם מגיע למקומות שלא בטוח שהייתי יודע עליהם לולא מתן".
אודי אנג'ל ,יו"ר ,קבוצת עופר

