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 .نمائید استفادهی شنهادیپ وام طرحدر نوشتن  یکمک اضاف یسند برا نیاز ا

ایمیل   proposals@ned.orgاگر سؤاالت بیشتری دارید، لطفاً با کارمندان مربوطۀ منطقه ای تماس بگیرید و یا به آدرس  

 نمائید.
 

 طرح پیشنهادی
 

 ژه:اهداف پرو
 
 
 
 

 هستند؟ کدامهداف قابل قبول پروژه ا
 

درخواست شده  کمک مالیبا آن چه که میبایست یی، و به طور خاص شناسا باشد دامنه و زمان ۀدر محدود دیاهداف پروژه با

رگاه" کا ی. به عنوان مثال، "برگزارتشخیص میدهید  تیاز فعال را که اهداف دی. مطمئن شوآید پروژه خاص به دست نیا یبرا

.هدف کیاست، نه  یشنهادیپ تیفعال کی  

 
 شی"به منظور افزا لیهدف از قببرای مثال،  .آن وجود داشته باشد یابیارز امکان جهی، و در نتباشند یریقابل اندازه گ دیهداف باا

نیست. یریقابل اندازه گ یاز حد گسترده است و منطق شیدر کشور" ب یرشد دموکراس  

 
 :ه وجود دارنداعالم شد مختلف یپروژه ها یبراکه به طور موثق از اهداف نمونه  چند نجایدر ا

 
  یمحل یمدن یگروه ها یسازمان یها تیقابل از تیبه منظور تقو      •

 
  (مطبوعات آزاد در )کشور مشخص یبرا یچارچوب قانون کی جیتروو  توسعه به منظور     • 

 

 طرح ارزیابی:
 

چه هستند؟ یابیقابل قبول طرح ارز یارهایمع  
 رات،ییاز جمله تغ ،داشته باشدشده خود  نیینسبت به اهداف تع را پروژه شرفتیپ گیری اندازه طرح ارزیابی باید توان

.باشداهداف پروژه  با آمده  به دست دهندۀ دننتیجهنشان  ی کهجینتا ایشواهد، و   

 

"هر پنج  ال،دهد. به عنوان مث یمنپروژه را نشان  نیا تیفقشده، مو یزیبرنامه ر یها تیفعال یکه اجرا دیداشته باش ادیبه  

است. تیفعال فیتوص بلکهست،ین یابی" ارزبه کار خواهد افتادجوانان  یبرا یکارگاه آموزش  

 

چه طرح  کارگاه  نیشرکت کنندگان در ا ایکه آ این امر میشود تیشامل رعا شتریب ، مربوط یابیاقدامات ارز اندازه گیری 

استفاده از دانش،  با ،ورده اندپس از کارگاه به اجرا درآ ئی راها تیچه فعال شرکت کنندگانو ، اندساخته را های مهمی

ها کارگاه در این   ارزش کار خود از درک شرکت کنندگان این کهنیزکارگاه، و نیاز امنتج اتحاد شکل گرفته  ایمهارت، و 

 چیست.

 ای یاضاف یآموزش ها یمتعدد برا یدرخواست ها افتیاضا وجود دارد، مانند درتقمعیارهای عینی از که  یهنگام ژهیبه و) 

 .(بعدی
 

 چند نمونه از معیارهای قابل قبول طرح ارزیابی شامل موارد زیر میباشند:
 

  .هدف: تقویت ظرفیت سازمانی گروه های مدنی محلی
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 داوطلب  از ای بپردازند کاهش کارکنانبه  ،دشو دیجد تیفعال کیحداقل  یر هر گروه شرکت کننده قادر به راه اندازاگ

 نی، انمایند یابیدست یهدف سازمان کی به حداقل ای، بپردازند اعانه یجمع آوراز راه درآمد  شیافزا به ،بهره گیرند

گام بر  هدف یمناسب به سو یها شرفتیپ شده اند و کارگاه تقویتشرکت کننده  یدهد که گروه ها ینشان م راتییتغ

جاری هر یک  یها تیفعال مربوط به سطحاطالعات  ( یسازمان متقاض )شرفت،یپ یریبه منظور اندازه گ ته است.داش

 یآموزش یکارگاه ها یاز سر و بعد قبل را تیریمشکالت مد ایو  را جمع آوری میکند شرکت کننده های گروه از

 .میکند سهیرا مقابه دست آمده  جیو چهار ماه پس از آن، دوباره نتا نمایدمطالعه می
 

 شروع کار در. قبل از مینمایدرا فراهم  شرفتیاز پ یشواهد زیبهبود ن یها نهیزم ازگروه درک خود  ن،یعالوه بر ا 

در خود  پرسشنامه کوتاه در مورد نقاط قوت و ضعف یک پر کردن در گروه ،، و دوباره چهار ماه پس از آنهاکارگاه 

پروژه، و  تیریپرسنل، مد تیریمد ک،یاستراتژ یزیبرنامه ر ،یمال تیریمد)کرد خواهد  شرکتناحیۀ آموزشی  5

 (. یارتباطات خارج
 
 

 . (مطبوعات آزاد در )کشور مشخص یبرا یچارچوب قانون کیتوسعه  و جیبه منظور تروهدف: 

 

 حقوق  یهاتوسط انجمن روزنامه نگاران مستقل و گروه که رسانه ها  دیقانون جد بیتصودر تیموفق یدیکل مقیاس
اگر  ی. حتمیباشدمطبوعات  یبر آزاد یمبنداقل سه مورد آزمون در دادگاه ، و پس از آن، حخواهد بودشده  دییبشر تا
پروژه،  یها تیاز فعال جهینت کیبه عنوان ها  شرفتیپ زا یبرخ شواهد دهد،نرخ  ندهیتحوالت در سال آ نیتمام ا

و  یاسیاحزاب س ، دادگاه جیاعمال و نتا و افراد به خصوص دآشکار خواهد شصاحب نفوذ  یاز گروه ها شتریب
الزم را  راتییتغ ها انهگروه وکال، و رس ،ییمقامات قضا ،یجامعه مدن ی، سازمان ها ینامزدها، کارشناسان دانشگاه

 خواهند کرد. دییتا
 

  را  یشهروندان عادنظرات و را دارند پروژه ها یها تیاز فعال هاپوشش رسانه  بر تارنظهمچنین  کارکنان پروژه 
را بر  یعموم یآگاه کیپروژه تحر نیا نکهیا ایآ نترنت،یاز جمله در تاالر ا ،در نظر میگیرندموضوع  نیدر مورد ا

 کنند.می یابیرا ارز به وجود آمده است یچهارچوب قانون تیتقو یبرا تیحماانگیخته و یا این که آیا
 

 

 بودجۀ طرح
 

 چه هستند؟ NED پروژه کی یبرا  -مالی کمک  – اقالم مجاز بودجه

 
 .هستندمجاز NED کمک مالیدراقالم  که کدامکنید  نییتع بررسی نموده ورا ریز یها یدسته بند ا  لطف
 

 

  استفاده از یبرا اقالم که آن دسته ازلطفا تنها شامل نمیشوند.را ریذکر شده در ز یمقوله ها تمامی: همه بودجه ها توجه
 .، به کار ببریدمیباشند شنهادیپ طرحشرح داده شده در  یها تیمورد انتظار از فعال ۀ طمربو یها نهیهز

 
 

 حقوق
 

 
 مشغول به کار NED  بودجه یدر طول دوره اعطاپروژه  یبر رو که کارکنان سازمانشامل حقوق 

ی را زمان و شود یپرداخت م که به آنها حقوق عنوان آن دسته از کارکناندر بودجه باید. ، میشودمیباشند
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که است )ماه( یمدت زمانهمچنین نشان دهندۀ و  داده شود نشان اند اختصاص داده پروژه نیبه اکه آنها 
 .، میشوددهدیساالنه را پوشش م داز کل حقوق و دستمز یرا به عنوان درصد NED بودجه

 
نگاه  ریز ی)به دسته اضاف دشو ینم خدمات یبرا گرید یها نهی، خدمات به طور موقت، و هز ، کار افتخاریمشاور نهیشامل هز

 .(دیکن
 

ها نهیو کمک هز هااتیمنافع، مال  

 

. به عنوان است توسط کارفرما ارائه شده که شناخته شده است یجنب یایمزا یواقع ۀنیشامل هزاین موارد 

 ،یفتادگاز کار ا ۀمی)سهم کارفرما(، ب یاجتماع نیعمر، تام ۀمیب ،یدرمان ۀمیمثال ممکن است شامل ب

 ی)برا 31پرداخت ماه  و ،یاستعالج یدستمزد مرخص الت،یتعط ،مرخصی ،یطرح بازنشستگ

به آنها ابالغ میشود(.که  ییهاکشور  

 

از حقوق و دستمزد  یبخش نی)ا نمیشود متحده االتیدولت فدرال ا  اتیدرآمد نکردن مال املاینها ش

.میباشد( کارکنان  
 
 

ساتیو تاس یادار یفضا  
 

اجاره و آب و  یبرا ادیر. مقمیباشد سازمان و آب و برق از جمله برق، گاز، نفت، آب یادار یاجاره فضا یها نهیشامل هزاینها 

در  اجاره فضا و آب و برق برای  بودجه هائی که ماه تعدادماهانه و یها نهیو شامل هزود به طور جداگانه نشان داده ش دیبرق با

  نظر گرفته شده است.

 

( وارد میشودگرید میمستق یها نهیتحت هز نینشست ها و کنفرانس ها )ا یبرگزار یاجاره فضا برا، نمیشود شامله آنچه را ک

 .است
 

 زاتیلوازم و تجه
 

 
 دارد،  دالر 555از  شیب یا نهیهز که استفاده در پروژه است. هر کدام از اقالم یو ملزومات برا زاتیتجه دیشامل خراین ها 

ه شود.جداگانه نشان داد هر واحد متیو ق دیبا ودش نه نوشتهجداگا به طورباید   

 
 

 یو نصب و راه انداز ات،یحمل و نقل، مال مه،یب زات،یحمل و نقل تجه ،یلوازم جانب یبرا نهیهز شامل دیبا زاتیبودجه تجه
.باشد  

 
اجاره  ی(، به جز برامحسوب میشود یخدمات قرارداد تحت نی)امیباشداجاره  زاتیتجه یبرا نهیهز ،شود ینم شاملآنچه را که 

مخارج روزانه گنجانده شود.سفر و  تحت خاص که ممکن است دادیرو کی یزیسفر برنامه ر یبرا هینقل لیاجاره وسا ایو   
 

یپست مخارجارتباطات و  

 
میباشد. اتینشر عیو توز ک،یفکس، خدمات پ ،یپست مخارج نترنت،یا ل،یمیهمراه(، ا تلفن و نیشامل تلفن )خط زماین مخارج   
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فراهم  دیاز اقالم بر اساس نوع با قیفهرست دق کی،  باشد ٪ از کل بودجه35از  شیپست ب نهیارتباطات و هز یبرا مخارج اگر

.شود  
 

.شود ینم (وارد میشود زاتیلوازم و تجه ریزهزینه  نی)ا زاتیحمل و نقل تجه شاملاین   
 
 

 مسافرت و مخارج روزمره
 

 
 یسفر در کسب و کار رسم یبرا مسافرت یها نهیهز ریو سا ،مخارج روزمره ،مایهواپ طیشامل بل

را از  یو داخل یالملل نیب یمسافرت ها دیبا کمک مالیمربوط به پروژه )از جمله مسافرت با مشاوران(.
:دیتوجه داشته باش ریز تشریحات به لطفا برای این منظور، نماید.تفکیک هم   

 
.دو کشور است نیر ب: سفیالملل نیب یمسافرت ها  

.کشور کی: به طور کامل سفر در داخل یداخل سفر  
.(حومه ایمناطق اطراف آن )و  یاشهر کی: سفر در داخل ی محل سفر  

و ییغذا ی+ وعده ها یدگیخواب دندان، شامپو،  ریمانند خم کوچک یشخص لیوسا ،ییلباسشو یها نهیشامل هز:مخارج روزمره 

.رهیصابون، و غ  
.واکسیناسیونفرودگاه، اتیمال زا،ی: وسفر یگرد یها نهیهز  

 

 هستند شناخت قابل)از جمله مبدا و مقصد شهرستانها، اگر مایهواپ طیبلو نشانگر شده قید به طور جداگانه دیبا یالملل نیهر سفر ب

)اشاره به تعداد موارد غیر منتظره( ، )مسکن، غذا و روزمرهقاره(،  ایصورت، فهرست کشور، منطقه، و  نیا ریدر غ  باشد

کشوری.-ارج سفر، از قبیل مسافرتهای درونخروزهای سفر( و دیگر م  
 
 

ت/ مشاور یخدمات قرارداد  

 
، خدمات پرسنل موقت، خدمات افتخاریاست که بر اساس قرارداد ارائه خواهد شد، از جمله  یشامل هر نوع خدماتاین 

که  ی)در صورت یخدمات حسابدار ،یحقوق یها نهیهز ،یزیمم یها نهیهز زات،یاجاره تجه ایخدمات ترجمه، اجاره و 

 ستهیکه زیهمان چ قایرا دق یکاف اتیکه جزئ دیشو ئن(. لطفا مطمگیرد یکارکنان انجام م یخارج به جا مانکاریتوسط پ

 .میباشد قرارداد کدام یبرا مشخص شودکه  یبه طور دهید ارائه

 
شود  یه مشاوران استخدام شده تحت توافق نامه نوشته شده مروزانه ب پرداخت ایو  یساعت ۀنیشامل هزاین 

 مدارک با توجه به دیروزانه با نهی. هزدرا مشخص کن یکار هایتعداد روز دیساعت در روز(.بودجه با 8)

 نهی. هزباشد ازین وردو دامنه خدمات م تیماه نیزباید بر مبنای، وشود نییفرد تع یدستمزد قبل طیشراو

مشاوران  یها نهی. هزگردد بیتصو و قبال   شتریب هیبه توج ازین باشد،از نرخ معقول شیب کهمشاور  یها

 مشاور باشد. یمربوط به تالش ها میبه طور مستق منشی بوده وبایدو  یپست مخارجارتباطات وباید شامل 
 

 

 فتای/ خدمات مشاوره در یدستمزد قرارداد یعنی حقوقمنبع از هر دو را فرد ممکن است خسارت کی

.ندنک  
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مستقیم دیگرهزینه های   
 

و  ییغذا یکنفرانس )اجاره اتاق، وعده ها نهیچاپ، جلسه و هز یها نهیهز لیموارد عمده از قب شاملهزینه ها  نوعاین 
 کمک مالیچاپ و نشر / چاپ در  یها نهیهز اتی(. لطفا جزئرهیو غ ر،یتفس ،یو بصر یتنقالت کنفرانس خدمات، صوت

ی خدمات بانک ÷÷های نهیمرجع و هز مواد یها نهیرده ها ممکن است شامل هز نیکوچک در ااقالم . یدقید نمائخود را
 باشد. 

 
 

 وام های پشتیبانی
 

 دهینام گیرندۀ زیرین به عنوان زیاوقات ن ی)گاه گریسازمان د کیبه  میمستق NED رندهیگ یمال یشامل کمک هااین امر

نوع ، با استفاده از همان باشد ارائه شده شنهادیدر پ اقیدق  دیبا یشنهادیپ تیحما بودجهجزئیات شود.  یم مربوطشود(  یم

 .است یمال زهیجا نیا تیتحت حما یها نهیهز دییتا سئولم، NED میمستق ۀرندی.گه است داده شد حیباال توض که در اقالم
 

 NEDدر بودجۀ  مجازاقالم غیر 

 
 ست:نی ریز لیستبه ، اما محدود زیر  ستیل مجاز شاملغیراقالم 

 
 و مجازات. مه،یجر ،یمشروبات الکل ،یمال یانعام، کمک ها ه،یهد ،یسرگرم• 
 دولت. ایتوسط هر فرد، گروه و  یکیزیمربوط به خشونت ف یها تیفعال •
 .یمقام عموم کی ینامزدها برا یمربوط به مبارزات انتخابات یها نهیهز •
 االتیفدرال در ا ای یالتیا ،یدولت محل یعموم یها استیس یریگ میموثر بر تصم یبه کارگردان یالب •

 .کایمتحده آمر
متحده از  االتیبه مخاطبان ا یاطالع رسان ایمربوط به آموزش و پرورش، آموزش و  یها نهیهز •

 .مقام اداری ینامزد برا ایعمل و  ای یحزب استیس یکهر
 .کایمتحده آمر االتیفدرال در ا ایو  ،یالتیا ،یمحل قانون تحت یقانون ریغ یها تیفعال •
ممکن است حقوق و دستمزد به طور کامل  هستندخود  یحقوق از دولت مل افتیکه موفق به در یافراد •

 دریافت نکنند.NEDبودجه  حقوق رااز از یبخش ایو 
 ."یاطی"متفرقه" و "احتهای  نهیهز •

 
 
 

نمونه نگاه بیاندازید کمک مالیبرای مثال به   
 
 


