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 Mga Patnubay sa Pagbibigay 

 

 
 

 
Muling Pagtukoy sa mga Hinaharap ng Collins Aerospace 

 
 

Babaguhin ng Collins Aerospace ang paraan ng diskarte natin sa 
responsibilidad ng pagbabalanse ng kumpanya sa lipunan upang 
tingnan hindi lamang kung ano ang magagawa natin dito, at 
ngayon kundi para isaalang-alang ang epekto na magagawa natin 
sa mga susunod na henerasyon sa buong mundo. Tatawagin 
natin itong Muling pagtukoy sa mga Hinaharap . Ang matapang 
na bagong diskarte na ito ay naglalaman ng pangako ng aming 
kumpanya sa paglutas ng ilan sa mga pinakamahirap na hamon 
ng lipunan. 

 
Upang mapataas ang aming impluwensya sa lokal at sa 
buong mundo, inihanay namin ang aming mga aktibidad sa 
pagboboluntaryo, pamunuan ng sibiko, at pagbibigay ng 
korporasyon sa tatlong haligi: 

 
• Edukasyon na STEM: Nagbibigay-

inspirasyon sa ating mga kabataan na ituloy 
ang mga karera sa pang-inhinyero at 
teknolohiya 

• Pag-unlad ng Trabaho: Namumuhunan sa ating 
kasalukuyan at hinaharap na mga manggagawa 

• Sigla ng Komunidad ng Collins: Pagbuo ng inklusibo at 
napapanatiling mga komunidad 

Kung naaayon ang misyon ng iyong organisasyon sa aming 
mithiin, malugod naming tinatanggap ka na magsumite ng 
kahilingan sa pagpopondo. 

 
Pagpopondo at pagiging karapat-dapat 

 
Ang mga kahilingan para sa mga kontribusyon ng kumpanya ay 
tinatanggap sa patuloy na batayan. Patuloy na susuriin ang mga 
kahilingan sa pagpopondo, na may mga desisyon at pagbabayad 
na karaniwang ibinibigay sa loob ng 60 araw pagkatapos ng 
pagsusumite.  
 
 

 
Dahil sa aming naka-localize na diskarte sa pagbibigay ng 
kawanggawa, ang aming karaniwang laki ng kaloob ay nag-iiba 
mula sa inisyatiba hanggang sa inisyatiba. 

 
Para maisaalang-alang para sa pagpopondo, dapat matugunan 
ng mga organisasyon ang mga sumusunod na pamantayan: 

• Ang programa kung saan hiniling ang mga pondo 
ay dapat na nakaayon sa tatlong pamantayan ng 
Collins Aerospace. 

• Ang organisasyon ay dapat maglingkod sa isang 
komunidad ng Collins Aerospace at matatagpuan sa loob 
ng 50 milya mula sa isang lokasyon/site ng Collins 
Aerospace. 

• Ang organisasyon ay dapat na isang permanenteng, naka-
tax-exempt na 501c3 na organisasyon o internasyonal na 
katumbas at maaaring magbigay ng mga pinansiyal na 
pahayag mula sa nakaraang taon. Tumatanggap din kami 
ng mga kahilingan mula sa mga kinikilalang institusyong 
pang-edukasyon at hindi naaayon sa 501c3 na ahensya ng 
gobyerno. Para sa karagdagang pag-uuri at mga opsyon sa 
pagiging kwalipikado, mangyaring sumangguni sa aming 
platform sa pangangasiwa ng mga gawad sa 
causes.benevity.org o email causes@benevity.org. 

• Ang organisasyon ay hindi isang pribadong pundasyon. 
• Sa kasalukuyan o nakaraang pakikipag-ugnayan ng 

Collins Aerospace sa empleyado ay mas gusto ngunit 
hindi kinakailangan (halimbawa, miyembro ng konseho, 
boluntaryo, tagapayo, atbp.). 

Ang pagpopondo ay hindi isasaalang-alang para sa mga 
sumusunod na layunin: 
• Mga alaala, kaloob, at taunang kampanya 
• Mga kahilingan na makikinabang ang mga indibidwal o 

pamilya 
• Propesyonal na asosasyon, pangkapatiran, 

manggagawa, o organisasyong panlipunan 
• Mga koponan ng pampalakasan, mga kaganapan ng 

pampalakasan, mga kapital kampanya ng 
pampalakasan, at mga iskolarship na itinalaga para 
sa mga atleta 

• Mga regalo, premyong mapapanalunan, para sa mga raffle 
• Mga kandidato sa pulitika, kampanya, o organisasyon 
• Mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya para sa 

mga layuning panrelihiyon 
• Pagbabawas ng halaga 
• Mga organisasyong nagdidiskrimina batay sa lahi, 

etnisidad, kulay, relihiyon, oryentasyong sekswal, 
pagkakakilanlan ng kasarian, pagpapahayag ng kasarian, 
edad, bansang pinagmulan, kapansanan, o katayuang 
beterano. 

https://causes.benevity.org/
mailto:causes@benevity.org
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Dahil karaniwang tumatanggap ang Collins Aerospace ng mga 
kahilingan sa pagpopondo sa aming taunang badyet ng 
programa sa pagbibigay ng kawanggawa, dapat naming 
unahin ang suporta sa mga karapat-dapat na organisasyon at 
programa na pinakamahusay na naaayon sa aming mga 
estratehiya at alituntunin sa pagbibigay. Maaari rin kaming 
magpasya na bawasan ang suporta sa mga organisasyong 
sinuportahan namin noon para malaman pa namin ang iba 
pang pakikipag-ugnayan sa komunidad. 

 
Ang suporta mula sa Collins Aerospace ay hindi dapat asahan na 
magpapatuloy nang walang hangganan, at ang pagtanggi ng 
isang kahilingan sa pagpopondo ay hindi nagpapakita ng 
negatibong pagtatasa sa organisasyon o sa halaga ng mga 
programa at serbisyo nito. 

 
 

Impormasyong kailangang ibigay ng mga 
organisasyon 

 
Para makumpleto ang isang kahilingan sa pagpopondo, 
kakailanganin mong magbigay ng mga detalye tungkol sa iyong 
organisasyon, gaya ng: 

• Misyon, pangitain, pamumuno (buong legal na 
pangalan ng iyong nakatatandang kawani at lupon ng 
mga direktor) komposisyon, taunang badyet. 

• Paano naiiba ang iyong organisasyon sa ibang mga 
organisasyong nagtatrabaho sa parehong usapin. 

• Kasaysayan ng pagpopondo na natanggap mula sa 
Collins Aerospace, at sa aming pangunahing 
kumpanya, Raytheon Technologies 

• Kung naaangkop, ang pangalan ng kontak ng (mga) 
empleyado ng Collins Aerospace na kabilang sa 
iyong organisasyon 

 
Kakailanganin mo ring magbigay ng impormasyon tungkol 
sa iyong kahilingan sa pagpopondo, tulad ng: 

• Detalyadong paglalarawan ng proyekto, kasama 
ang layunin nito, mga layunin, at kung bakit 
kailangan ang pagpopondo. 

• Badyet ng proyekto at ang halaga ng 
pagpopondo na iyong hinihiling. 

• Mga petsa ng proyekto, kasama na kung kailan 
kailangan ang mga pondo. 

• Ilarawan ang iyong madla o populasyon na 
magsisilbi o maaapektuhan. 

• Ang bilang ng mga taong direktang nakikinabang sa 
proyektong ito bawat taon 

• Boluntaryong mga pagkakataon na ibibigay ng 
iyong organisasyon o ng proyekto sa mga 

empleyado ng Collins Aerospace 

• Ang masusukat na resulta ng proyektong ito 
• Listahan ng mga partikular na pagkakataon na 

nakikita o mga paraan na makikilala ang Collins 
Aerospace. 

• Listahan ng mga kasosyo sa komunidad na 
makakasama mo at ilarawan ang tungkulin ng bawat 
kasosyo. 

• Magbigay ng mga detalye tungkol sa lahat ng 
iba pang pinagmumulan ng pagpopondo na 
iyong natanggap. 

 
Hihilingin din namin sa iyo na magsumite ng ilang dokumentong 
nauugnay sa iyong organisasyon, na maaaring kasama (ngunit 
hindi limitado sa) mga sumusunod: 

• para sa organisasyong nakabase sa U.S: iyong W-9 
form, IRS na liham ng pagpapasiya, 990 form, 
taunang ulat, pulyeto ng programa/kaganapan, atbp. 

• para sa mga organisasyong nakabase sa India: 
magiging available ang mga detalye sa Marso 2022. 

• para sa mga organisasyong nakabase sa labas ng 
U.S. at India: opisyal na dokumento ng pamahalaan na 
nagpapatunay ng iyong katayuan sa kawanggawa, 
taunang ulat, pulyeto ng programa/kaganapan, atbp. 
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Paano mag-apply 
 

Magsisimula sa 2022, sumali ang Collins Aerospace sa aming 
pangunahing kumpanya, ang Raytheon Technologies, at ang 
iba pang mga dibisyong negosyo sa pakikipagsosyo sa 
Benevity para gamitin ang Versaic system bilang solusyon sa 
teknolohiyang inaprubahan ng proyekto para sa pangangasiwa 
sa mga kontribusyon sa kawanggawa ng kumpanya. 

 
Ang lahat ng mga kahilingan sa pagpopondo para sa 
pagsasaalang-alang ay dapat isumite online. 

 
Kung isa kang nonprofit na organisasyon na humihiling ng mga 
pondo para sa isang programa, proyekto, o pag-sponsor ng 
kaganapan, kakailanganin mo munang magparehistro sa loob ng 
Benevity Causes Portal bago kumpletuhin ang kahilingan sa 
pagbibigay ng kawanggawa ng Collins Aerospace. Pakitingnan 
ang impormasyon ng Benevity Causes Portal sa ibaba. 

 
Kapag ang iyong nonprofit ay nakarehistro sa loob Benevity’s 
Causes Portal, maaari kang mag-aplay para sa pagpopondo sa 
pamamagitan ng pagkumpleto at pagsusumite ng kahilingan sa 
pagbibigay ng kawanggawa. 

 
 

• Kung isa ka nang kasosyo sa komunidad ng Collins 
Aerospace, dapat ay nakatanggap ka ng espesyal na 
link ng imbitasyon at code sa aming form ng kahilingan 
sa pagbibigay ng kawanggawa. Mangyaring makipag-
ugnayan sa iyong (mga) kontak sa site ng Collins 
upang matanggap ang espesyal na link at code. 

 
• Kung ikaw ay isang organisasyong nakabase sa U.S. 

at hindi pa kasosyo sa Collins Aerospace, tinatanggap 
ka naming mag-apply sa aming ad-hoc na programa sa 
pagbibigay ng kawanggawa sa U.S. Para ma-access at 
punan ang form ng kahilingan sa pagbibigay ng 
kawanggawa, mangyaring gamitin ang sumusunod na 
link at code: 

o Link para sa kahilingan sa pagbibigay ng 
kawanggawa: https://rtx.versaic.com/ 

o Sa sandaling naka-log in ka, hihilingan 
kang magbigay ng code ng imbitasyon 
bago punan ang kahilingan sa 
pagbibigay. Mangyaring gamitin ang: 
Collins_US_AdHoc22 

• Kung ikaw ay isang organisasyong nasa labas ng 
U.S. at hindi pa kasosyo sa Collins Aerospace, 
tinatanggap ka naming mag-apply sa aming ad-hoc na 
programa sa pagbibigay ng kawanggawa. Para ma-
access ang pandaigdigang kahilingan sa pagbibigay 
ng kawanggawa, mangyaring gamitin ang sumusunod 

na link at code: 
o Link para sa kahilingan sa pagbibigay 

ng kawanggawa: 
https://rtx.versaic.com/ 

o Sa sandaling naka-log in ka, hihilingan kang 
magbigay ng code ng imbitasyon bago punan 
ang kahilingan sa pagbibigay. Mangyaring 
gamitin ang: Collins_Global_AdHoc22 

 
• Kung ikaw ay isang organisasyon na nakabase sa 

India, ang mga detalye ng programa ay magiging 
available sa Marso 2022. 

 
Sa pagkumpleto ng aming proseso ng pagsusuri, aabisuhan 
ang aplikante tungkol sa resulta ng pagsusuri na ito. 
Pakitandaan na hindi kami makakapagbigay ng mga teknikal 
na pagpuna sa mga panukala. Ang buong proseso ng 
pagsusuri at paggawa ng desisyon ay maaaring tumagal ng 
hanggang 60 araw. 

 
Kung ang pagpopondo ay naaprubahan at iginawad ng higit sa 
$50,000, kakailanganin mong mangako sa isang kasunduan sa 
donasyon/kaloob, na ipapadala sa iyo ng pangkat ng Collins 
Corporate Social Responsibility para sa lagda. 

 
Upang tandaan kapag nagsusumite ng kahilingan sa 
pagbibigay ng kawanggawa: 

• Kung ina-access mo ang link sa form ng kahilingan sa 
pagbibigay ng kawanggawa sa unang pagkakataon, 
mangyaring lumikha ng bagong account sa pamamagitan 
ng pag-click sa "Gumawa ng bagong account". 

• Kung ikaw ay isang nagbabalik na aplikante, ilagay ang 
iyong username at password upang mag-log in. 

https://benevity.com/
https://benevity.com/products/grants
https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/user
https://causes.benevity.org/user
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
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Portal ng Benevity Causes at pagpaparehistro ng 
iyong organisasyon 

 
Ang Benevity Causes Portal ay kung saan sinusuri ang mga 
nonprofit sa Raytheon Technologies at ang mga dibisyong 
negosyo nito Mga Alituntunin sa Pagbibigay ng Kawanggawa at 
maaaring magbigay ng katwiran ng profile, kumpletuhin ang 
Deklarasyon ng Sariling Sertipikasyon, mag-sign up para sa 
iyong gustong impormasyon sa pagbabayad, at magsama ng 
mga kwento ng epekto para sa mga potensyal na nagpopondo. 

 
Sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng iyong nonprofit sa 
Benevity Causes Portal, makakatanggap ka ng mga pondo mula 
sa lahat ng mga kliyente ng Benevity, i-export ang mga detalye 
ng donasyon bawat buwan, at magdagdag ng impormasyon sa 
misyon at epekto ng iyong nonprofit. 

 

Matuto nang higit pa dito tungkol sa pagpaparehistro at paggawa 
ng iyong profile gamit ang Benevity Causes. Kung kailangan mo 
ng tulong sa pagpaparehistro, pakitingnan ang site na ito kung 
paano irehistro at claim your profile i-claim ang iyong profile o 
magsumite ng kahilingan sa suporta dito. 
 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa 
Benevity at sa Causes Portal o kailangan ng anumang 
suporta, mangyaring bisitahin ang Benevity Resource Hub o 
makipag-ugnayan sa Benevity Causes Team sa 
causes@benevity.org. 

 
May mga Katanungan? 

 
Kung mayroon ka pang mga katanungan, mangyaring 
makipag-ugnayan sa koponan ng Collins Aerospace Corporate 
Social Responsibility sa 
CorporateSocialResponsibility@collins.com 
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https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360000470283-Profile-Creation-Registration-video-
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001158546-How-do-I-register-and-claim-my-profile
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001158546-How-do-I-register-and-claim-my-profile
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001158546-How-do-I-register-and-claim-my-profile
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/requests/new
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us
mailto:at%C2%A0causes@benevity.org
mailto:at%C2%A0causes@benevity.org
mailto:CorporateSocialResponsibility@collins.com

	Pagpopondo at pagiging karapat-dapat
	Impormasyong kailangang ibigay ng mga organisasyon
	Paano mag-apply
	Portal ng Benevity Causes at pagpaparehistro ng iyong organisasyon
	May mga Katanungan?

