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Paano magmungkahi ng mga proyekto sa mga posibleng 
donor?

Paano ihahanda ang mga aplikasyon sa pagpopondo ng 
korporasyon, pamahalaan at pilantropo para sa mga proyekto 
ng pagkakaisa ng lipunan at pagpapatibay ng komunidad?

Paano makatutulong ang mga proyekto ng komunidad sa mga 
sektor ng negosyo, pamahalaan, at kawanggawa na matugunan 
ang kanilang mga tungkuling pambayan at pangkomunidad?

1.

2.

3.

Mga Layunin

Puwedeng maging mahalagang impluwensiya sa ugnayan ang 
mga asal at inaasahan.

Itaguyod ang parehong pakinabang at benepisyo mula sa 
pakikipagtulungan.

May iba’t ibang anyo ng tagumpay.

Kasinghalaga ng pagkuha ng pondo ang mga taong magbibigay 
nito.

Maging handa na matanggihan at makinabang mula rito – 
pag-aralan ang feedback.

Mas marami kang ibibigay, mas marami kang makukuhang 
pakinabang.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mga Palagay 
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Gumamit ng estilong 
simple at nagbibigay ng 

impormasyon, na 
nagpapaliwanag ng mga 

teknikal na salita.

Mahalaga ang unang 
impresyon -may epekto ba 

at hindi makakalimutan 
ang iyong panukala?

Tugunan ang lahat ng 
bahagi ng mga 

kinakailangan sa 
pagpopondo at ilagay ang 
lahat ng kainakailangang 

impormasyon.Maging maigsi.

Itaguyod ang mga 
makikinabang sa gawain.

Malinaw na ipahayag kung 
para saan ang pondo.

Bigyang-diin ang mga 
positibong aspeto, ilako 

ang proyekto bilang 
'pamumuhunan sa 

lipunan'.
Gawing madaling maipasa 

ang impormasyon.

Pangkalahatang Paraan ng Paghahanda
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Ngunit 
bago iyon...
Sa pagmumungkahi ng inyong proyekto sa ilang 
pagkakataon, magkakaroon ka ng oportunidad na 
‘magmungkahi’ ng inyong proyekto sa posibleng 
donor. Karaniwang hindi tatagal nang mahigit 5 
minuto ang isang mungkahi, at kailangan nitong 
mailahad ang mahahalagang impormasyon na 
makakakuha ng interes ng tagapakinig at hayaan 
silang makita na posibleng gawin ang proyekto at isa 
itong bagay na dapat silang maging interesadong 
suportahan.

                 Kaya paano natin ito gagawin?
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Paano isagawa ang mungkahi 
- 5 minuto

Kailangan mong magsimula sa pagtukoy at pagsukat sa 
laki ng problemang panlipunan dahil pinakainteresado 
ang mga donor na malaman kung paano sila magdudulot 
ng pagbabago.

PROBLEMANG PANLIPUNAN:

Laki ng Problema? Sino ang nagdurusa? Ano ang 
epekto sa lipunan?

1. 

Kailangan mong mailarawan ang pagbabago/serbisyo na 
makatutulong lumutas ng problema.

ANG SOLUSYON:2.
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Lubhang nagiging sangkot ang mga tao sa kanilang proyekto na 
nakakalimutan na nilang ilahad ang pinakamahahalagang 
pangunahing detalye na makatutulong na mas maunawaan ng 
magpopondo ang negosyo. Kailangan mong ilarawan ang 
pagbabago para sa mga magpopondo. Nakatutulong ang diagram 
ng mga larawan.

ANO ANG GAGAWIN MO:3. 

Nakikipagkumpitensya ka sa marami pang ibang negosyo. 
Kailangan mong ipaliwanag kung bakit mas magaling ka, ano 
ang lamang mo, paano mo mas mabibigyang solusyon ang 
problema. Dito mo rin ipapaliwanag ang tungkol sa pagiging 
kapana-panatili.

BAKIT IKAW?4

Dapat ka lang magtanong tungkol sa pananalapi sa pagtatapos 
ng mungkahi. Dapat malinaw ka sa kung magkano ang kailangan 
mong halaga at sa anong termino. Ngunit pagkatapos lamang 
gumugol ng sapat na oras para ipaliwanag ang problema, ang 
inyong solusyon at kung paano ito maayos na mabibigyang 
solusyon.

ANO ANG HINAHANAP MO?5. 
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Panimulang 
sulat

Karanasan at 
Katuwiran

OrganisasyonBuod

Ang panukala Badyet Mga Kalakip 
(opsyonal)

Plano sa 
pagpapatupad

Paghahanda ng 
aplikasyon

Introduction
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Panimulang Sulat
Ipakilala ang proyekto at sabihin sa 
magpopondo kung bakit mahalaga ang 
proyekto.

Isangguni ito sa anumang kamakailangang 
komunikasyon o pagpupulong na kaugnay ng 
proyekto.

Isama ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan 
para puwedeng makipag-ugnayan ang 
magpopondo sa organisasyon kung mayroong 
siyang anumang tanong.

Paghahanda ng 
aplikasyon

Panimulang
sulat
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Buod

Buod ng panukala

Pangangailangan/katuwiran para sa proyekto

Impormasyon tungkol sa inyong organisasyon

Sino ang makikinabang sa proyekto

Mahahalagang gawain, milyahe at petsa

Susing impormasyon sa isang pahina na 
dapat naglalaman ng:

Paghahanda ng 
aplikasyon
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Karanasan at Katuwiran

Ano ang natukoy na mga pangangailangan 
at oportunidad?

Anong problema ang tinutugunan?

Mayroon bang anumang umiiral na 
estadistika/datos?

Ano ang idudulot na pagbabago o mga 
epekto ng proyekto?

Pangkalahatang ideya ng konteksto at mga sitwasyon 
na nagbibigay katuwiran sa proyektong ito:

Paghahanda ng 
aplikasyon
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Organisasyon

Mga mithiin at layunin

Mga pinaglingkurang komunidad

Mahahalagang proyekto at nakamit

Talaan ng mga pakikipagtulungan sa 
mga kasosyo sa industriya (kung 
mayroon)

Mga kwalipikasyon at pagkadalubhasa 
ng sinumang kaugnay na kawani

Ipakilala at sumahin ang organisasyon:

Paghahanda ng 
aplikasyon
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Ang Panukala

Ibalangkas ang mga layunin, gawain at 
pangangailangan ng proyekto.

Ipaliwanag kung paano gagamitin ang mga 
pondo.

Sino ang makikinabang sa proyekto at bakit 
ito mahalaga?

Mayroon bang posibilidad para maging 
kapana-panatili at daling ipasa?

Paano pangangasiwaan at makukumpleto 
ang proyekto?

Ano ang proyekto?

Paghahanda ng 
aplikasyon
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Pag-aangkop ng Wika – CVE
Maaaring hindi palaging angkop ang mga salitang 'marahas 
na ekstremismo’ o 'radikalisasyon' o 'CVE' para gamitin sa 
mga pangkorporayon o pangkawanggawang aplikasyon 
dahil sa maling pagtingin sa kung ano ang talagang 
nakakamit ng CVE.

Sa halip, maaaring maging mas epektibong paraan ang 
paglalakip ng mga salitang pagkakaisa sa lipunan, mga 
oportunidad para sa pansibiko/pang-ekonomiyang 
pakikilahok, edukasyon, pagtataguyod ng pagkakaunawaan 
sa pagitan ng mga komunidad, pag-iwas sa mga 
pag-uugaling hindi kaanggap-tanggap sa lipunan, atbp. 
para mapanatiling nakatuon sa CVE ang aplikasyon nang 
hindi direktang binabanggit ang marahas na ekstremismo.

Ang mabibisang aplikasyon para sa pagpopondo ay talagang 
tungkol sa pagbibigay-diin sa mga mahahalagang bagay/tao 
at kakayahan ng inyong organisasyon at mga kawani.
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Plano sa Pagpapatupad

Mahahalagang petsa

Mga tungkulin at responsibilidad

Mga output at aktibidad

Dapat kabilang sa timeline at iskedyul ng mga 
gawain ang:

Paghahanda ng 
aplikasyon
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Pagsukat ng mga Kinalabasan

Mas nagiging interesado ang mga organisasyong 
nagpopondo na suportahan ang proyektong 
ipinapakita kung paano nila masusukat ang 
epekto ng kanilang mga programa, na 
nangangahulugang responsable sila sa paggamit 
ng mga pondo.
Ibigay ang mga detalye ng ebalwasyon pagkatapos 
ng proyekto builang bahagi ng aplikasyon, 
ipaliwanag kung paano masusukat ang epekto at 
kung paano ibabahagi sa mga magpopondo ang 
resulta ng proyekto.
Naglathala ng mga toolkit ang mga institusyon sa 
pananaliksik tulad ng RAND at RAN para gabayan 
ang mga organisasyong pangkomunidad na 
nagsasagawa ng pagsusuri sa sarili                           
(http://impact.itti.com.pl dan 
http://rand.org/pubs/tools/TL243)
Hindi dapat ipalit ang ebalwasyon sa sarili sa mga 
panlabas na pagsusuri, at sa halip, ay suportahan 
ito.
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Badyet
Paano gagastusin ang mga pondo?

Tukuyin ang lahat ng inaasahang bagay na 
pagkakagastusan.

Ulitin ang halagang hinihingi mula sa 
magpopondo, idetalye ang anumang iba 
pang halagang naipon para sa proyekto.

Inilaang badyet sa bawat yugto ng proyekto.

Kung angkop, magtakda ng mga petsa para 
sa mahahalagang pagbabayad.

Paghahanda ng 
aplikasyon
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Mga Kalakip (Opsyonal)

Mga pinakahuling ulat sa pananalapi o 
taunang ulat.

Mga sangguniang sulat o sulat ng suporta

Mga kaugnay na legal na dokumento (hal. 
estado sa pagiging bukod sa buwis, 
katibayan ng incorporation

Maaari ding hilingin sa inyo na magbigay ng:

Paghahanda ng 
aplikasyon
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Paano Maghanap ng Pagpopondo
Ipakilala ang proyekto at sabihn sa magpopondo kung bakit mahalaga ang proyekto. 
Isangguni ito sa anumang kamakailang komunikasyon o pagpupulong kaugnay ng 
proyekto, kabilang ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan para puwedeng makipag- 
ugnayan ang magpopondo sa organisasyon kung mayroong siyang anumang tanong

Trust 
Mga Foundation
Mga pondo ng pribadong 
ancillary 

Nakatutulong ba ang programang 
makamit ang mga panlipunang 
layunin nito?

Paano umaayon ang inyong programa 
sa kasalukuyang patakaran at 
balangkas ng estratehiya?

Makatutulong ba ang programa na 
punan ang kakulangan sa 
pangangailangan ng komunidad?

Paano makatutulong ang inyong 
programa na lumikha ng mabuting 
pagsasamahan at pagtitiwala sa 
mga komunidad?

Naaayon ba ang programa sa interes 
ng komunidad nito?

Pederal na Pamahalaan
Pang-estadong Pamahalaan
Lokal na Pamahalaan

Mga multinasyonal na 
korporasyon
Lokal na negosyo

Pagkakawanggawa

Pamahalaan 

Korporasyon
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Mas nagiging interesado ang mga organisasyong 
nagpopondo na suportahan ang proyektong 
ipinapakita kung paano nila masusukat ang 
epekto ng kanilang mga programa, na 
nangangahulugang responsable sila sa paggamit 
ng mga pondo.
Ibigay ang mga detalye ng ebalwasyon pagkatapos 
ng proyekto builang bahagi ng aplikasyon, 
ipaliwanag kung paano masusukat ang epekto at 
kung paano ibabahagi sa mga magpopondo ang 
resulta ng proyekto.
Naglathala ng mga toolkit ang mga institusyon sa 
pananaliksik tulad ng RAND at RAN para gabayan 
ang mga organisasyong pangkomunidad na 
nagsasagawa ng pagsusuri sa sarili                           
(http://impact.itti.com.pl dan 
http://rand.org/pubs/tools/TL243)
Hindi dapat ipalit ang ebalwasyon sa sarili sa mga 
panlabas na pagsusuri, at sa halip, ay suportahan 
ito.

Paano Maghanap ng Pagpopondo

Mga 
Mapagkawanggawang 
Gawad

$
$ $

$
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Mga Hamon 
sa Timog 
Silangang Asya

Sa buong TS Asya, mas naging mahigpit ang 
pamahalaan sa pag-access sa mga pandaigdigan at 
pambansang pondo ayon sa SCO’s, partikular na sa 
pagbubuo ng mga adbokasiya, mga gawaing kaugnay 
ng karapatang pantao at “pagbibigay ng 
kapangyarihan” sa mga nasa laylayan. 
Nagdudulot din ng mga balakid ang mga pagbabago ng 
regulasyon sa mga bansang pinagmulan ng donor, 
partikular na sa mga hakbang sa securitization laban 
sa terorismo.
Mga pandaigdigang pribadong foundation – tulad ng 
Ford Foundation, Rockefeller Foundation, atbp. – na 
nagtatag ng mga opisina sa mga bansa sa buong 
rehiyon. Sa ngayon, ang opisina lamang ng Ford 
Foundation sa TS Asya sa Indonesia ang nananatiling 
bukas.  Mas kaunti na ang direktang pagpopondo sa 
mga lokal na organisasyon lalo na ang CSO’S, dahil 
wala nang kawani na tutukoy sa maliliit at mas mga 
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Pagkakawanggawa ngayon

Sumber Dana, 2014

72%
15%

5%

8%

Corporate

Foundations

Bequests

Individual 
giving strategy
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Mga Pilantropong Foundation

Mga Indibiduwal 
o Pampamilyang 
Foundation

Mga Pangkorporasyong 
Foundation

Community Foundation

Mga Independent na 
Foundation

Bill and Melinda Gates Foundation
Lien Foundation Singapore

DBS Foundation
Ford Foundation

Phuket Community Foundation

Virlanie Foundation Philippines
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Paglapit at Pagtukoy sa mga Foundation

Magkano ang 
ibinibigya nilang 
pondo?

Isa ba silang mas batang 
foundation o isang 
bagong foundation?

Bakit sila magiging 
interesado sa inyo?

tGumawa ng 
profile/bigyan sila ng 
impormal na tawag

Sino ang nasa 
kanilang Lupon/CEO?

Ano ang kanilang mga 
priyoridad?

Saan sila nagbibigay 
at sino ang kanilang 
binibigyan?

Sino sila?
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Isang pandaigdigang mapagkawanggawang 
komunidad na itinatag para isulong ang panlipunang 
pagnenegosyo sa mahigit 70 iba’t ibang bansa.

Iniuugnay ang kabataan sa mga pilantropo at 
namumuhunan para bumuo ng mga solusyong 
pampulitika, panlipunan, pangpinansyal, 
pangkalikasan, at pangkatarungan.

Nakatuon sa edukasyon, diyalogo at pagtutulungan 
para lumutas ng problema.

Pinabilis ang pagtataguyod ng mga proyekto tulad 
ng Good Super, Forge Nano, Fabric Aid, atbp.

Nexus 
Global

http://nexusglobal.org  
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Itinatag noong 2015 at binubuo ng 32 pilantropo sa 
Timog at Hilagang-Silangang Asya.

Pinondohan ang mga inisyatiba para itaguyod ang 
“mga nakapaloob, mapayapa, masagana at 
kapana-panatiling komunidad”, kung saan kabilang 
ang mga programa ng CVE. 

Halimbawa ng Proyekto: kasalukuyang nagtatrabaho 
sa mga proyekto sa Indonesia at sa Pilipinas para 
pigilan ang radikalisasyon ng kabataan sa 
pamamagitan ng diyalogo at makabuluhang 
pagpapayo.

Asia Philanthropy 
Circle

http://asiaphilanthropycircle.org
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The Asia 
Foundation

Isang pandaigdigang organisasyon sa 
pagpapaunlad na itinatag noong 1954.

Available ang mga grant sa buong taon at 
tinatanggap ang mga aplikasyon batay sa umiiral 
na batayan.

Tinitingnan ang mga paraan kung paano 
magagamit sa CVE ang mga lapit sa 
pagpapaunlad.

Halimbawa ng proyekto: kasalukuyang 
nagtatrabaho sa State Islamic University Network 
para palaganapin ang mga halagahin sa 
pag-unawa, pluralismo, mga karapatang pantao at 
kasarian sa mga Islamikong institusyon para sa 
mas mataas na edukasyon sa Indonesia.

http://asiafoundation.org
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DBS 
Foundation

Tinutulungan ng programa sa gawad ang mga 
panlipunang negosyo na bumuo ng prototype ng 
kanilang ideya, mapahusay ang kanilang 
kasalukuyang mga proseso o magdagdag ng 
mahahalagang kakayahan para makamit ang 
pagiging kapana-panatili, o palakihin ang 
kanilang kasalukuyang negosyo na magdudulot 
ng mas malaking pagbabago sa lipunan.

Pinapangalagaan ang mga panlipunang negosyo 
na posibleng umunlad sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng grant na pondo, pagpapaunlad ng 
kakayahan, at pagsasagawa ng pagpapayo.

Nagtataguyod ng kamalayan at adbokasiya para 
sa mga panlipunang negosyo sa pamamagitan ng 
mga inisyatiba tulad ng Social Venture Challenge 
Asia, mga bootcamp, mga workshop, at mga 
forum para sa higit na pagkatuto.

Ang DBS ay isang pangkorporasyong foundation 
sa Asya na natatanging nakalaan sa 
pagtataguyod ng panlipunang pagnenegosyo. 

Inilunsad ang DBS Foundation noong 2014 na 
may isang milyong SGD na pondo.

Nakikipagtulungan ang DBS Foundation sa 
Panlipunang Negosyo at Panlipunang 
Pagnenegosyo sa Singapore, India, Indonesia, 
China, Taiwan, at Hong Kong sa pamamagitan ng 
mga programa na kaugnay ng mga hamon sa 
pagnenegosyo, mga forum para sa higit na 
pagkatuto, suportang grant, pagbibigay ng tulong 
pinansyal at mentoring ng mga boluntaryong 
may kasanayan.
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Paano Maghanap ng Pagpopondo

Paano Magpondo ng 
mga Gawad ng 
Pamahalaan
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Pondo para sa Salungatan, Katatagan, at Seguridad

Pinapangasiwaan ng UK National Security Council 
at ng Foreign & Commonwealth Office.

Nagbibigay ng pondo sa mga programang 
nagpapababa sa panganib at kawalan ng 
katatagan sa mga bansa kung saan may 
mahalagang interes ang UK.

£1.2 bilyon ang inilaan para sa 2017 – 2018.

Saklaw na suporthan ang mga programa sa loob 
ng maraming taon para makamit ang sustainable 
na pagbabago.

https://bit.ly/2JMZO2h 
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Mga Pagbigay 
ng Corporate

Paano makahanap ng pagpopondo
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Mga Halimbawa:

Ang DBS ay isang pangkorporasyong foundation 
sa Asya na natatanging nakalaan sa 
pagtataguyod ng panlipunang pagnenegosyo. 

Inilunsad ang DBS Foundation noong 2014 na 
may isang milyong SGD na pondo.

Nakikipagtulungan ang DBS Foundation sa 
Panlipunang Negosyo at Panlipunang 
Pagnenegosyo sa Singapore, India, Indonesia, 
China, Taiwan, at Hong Kong sa pamamagitan ng 
mga programa na kaugnay ng mga hamon sa 
pagnenegosyo, mga forum para sa higit na 
pagkatuto, suportang grant, pagbibigay ng tulong 
pinansyal at mentoring ng mga boluntaryong 
may kasanayan.

Edukasyon

Teknolohiya

Pagpapaunlad ng 
komunidad

Abot-kayang pabahay

Edukasyon

Online na kaligtasan
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Interesado ang Facebook at Instagram sa inisyatibang 
suportahan ang kabataan at mga kampanya para 
itaguyod ang pagkakaisa sa lipunan bilang bahagi ng 
kanilang balangkas ng pangkorporasyong 
responsibilidad.

Inanunsyo kamakailan ang $10 milyong Facebook 
Community Leadership Program.

Halimbawa ng proyekto:  Nakipagtulungan ang AMF sa 
Instagram para sa isang proyekto para sa pagkakaisa sa 
lipunan na bumuo ng mga tulay na mag-uugnay sa 
kabataan na may iba’t ibang kultura sa pamamagitan ng 
pagkuha ng mga litrato. Ang mga nakunang litrato sa 
pamamagitan ng inisyatiba ay naka-display sa 
Federation Square at itinanghal sa Instagram, na nakita 
ng 140 milyong tao.  

Facebook dan
Instagram

http://communities.fb.com 
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Mga karagdagang site sa pagpopondo:

Devex Dewan Yayasan
Isang platform para sa panlipunang 
negosyo para sa pagpapaunlad ng 
komunidad. Nagtatampok ng isang 
seksyon sa pagpopondo kung saan 
makakapaghanap ka ng mga available 
na grant at masasala ang mga ito 
ayon sa pinagtutuunang lugar at ibang 
bansa.

http://www.cof.org 
http://devex.com/funding 

Isang non-profit na namumunong 
samahan ng mga foundation at 
korporasyon na nagbibigay ng gawad. 
Kabilang sa mga sanggunian ang mga 
indibiduwal na gabay sa pag-a-apply 
para sa pagpopondo at pamamahala ng 
mga pondo.
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X_

https://www.peakproposals.com/asia-funding-sources

https://asianngo.org/funds/search

https://foundationcenter.org/products/foundation-directory

https://www.newmandala.org/weilding-purse-strings/

http://sdgfunders.org/reports/philanthropic-foundations-in-asia-insights
-from-singapore-myanmar-and-china/

https://www.dbs.com/iwov-resources/images/dbs-foundation/reports/ 
events/DBSFSESummitReport2017-lowres.pdf

And others...
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How will your 
application be 

assessed?

How will your 
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aplikasyon?

Katatagan ng 
organisasyon

Mga KawaniKalagayang 
pinansyal

Layunin ng 
programa

Wika at anyoPosibilidad na maisagawa at 
maging kapana-panatili sa hinaharap 

Pagsusuri

Pagiging 
kwalipikado
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Giarts 
Genevieve Timmons – Hobson Bay
Berry Street

Source:


