קול קורא להגשת הצעות
להקמת קהילות של בני מקום במסגרת מרכזי הצעירים
רקע
קרן העיזבונות של פדרציית וושינגטון ,קרן גנדיר ,ג'וינט ישראל וקרן שח"ף מבקשות לסייע בבניית
קהילות של צעירים בני מקום במסגרת מרכזי הצעירים ,מתוך אמונה כי בכוחם של קהילות צעירים ושל
מרכזי הצעירים להוות מנופים לשינוי חברתי בישראל.
לקהילות בני מקום יש פוטנציאל להעמיק את תחושת השייכות והקשר של צעירים לישוב בו גדלו ואף
לחזק את בחירתם להתגורר בו .הקהילות מטפחות גישה פרואקטיבית של לקיחת אחריות לנעשה
בקהילה ובישוב ,מצמיחות מנהיגות מעורבת וצעירה בישובים ופועלות לקידום שינוי בישובים.
המיזם החל לפני כשנתיים וכיום פועלות במסגרתו  10קהילות בני מקום .אנו מבקשים לשלב מספר
מרכזים נוספים בשנת .2018
ההצעות הזוכות יקבלו מענק של עד  60,000שקל עבור פעילות הקבוצה ועבור הנחיית הקבוצה על ידי
מלווה מקצועי.
הגדרת קהילת בני מקום
קהילת בני מקום היא התאגדות של תושבים מקומיים מובילים בשכונות או ביישובים ,השואפים לשפר
את המצב ביישוב בו הם מתגוררים ,ולחיות חיי קהילה.
הקהילה שואפת לפתח מענה לצרכים המקומיים ,בדרך כלל בתחומי החינוך ,התרבות והמרחב
הציבורי ,במטרה לשפר את איכות החיים בישוב ולרווחת תושביו.
חיי הקהילה מספקים לצעירים מעגל חברתי קרוב ועונים על צורך בתחושת משמעות ותחושת שייכות
לקבוצה ולמקום ,המעודדות את החברים לבחור להתגורר בישוב ותרום לשיפורו.
מטרת המיזם
לסייע למרכזי הצעירים בבניית קהילה של צעירים בני מקום ,שתיזום ותפעיל פרויקטים חברתיים
משמעותיים.
יעדים להקמת קהילה:
 .1הקמת קהילה של לפחות  20 - 10צעירים או משפחות ,אשר החליטו לקבוע את מקום מושבם
בישוב ולפעול יחד לשיפור המצב בו.
 .2הקהילה תקיים חיים חברתיים וקהילתיים משותפים הכוללים -מפגשי שיחה קבועים ,תרבות
משותפת ,תשתית תקשורת והפצת מידע.

 .3הקהילה תספק לצעירים מעגל חברים קרוב ונגיש ,ותענה על צורך בתחושת שייכות לקבוצה
ולמקום.
 .4הקהילה תיזום פעולות לשיפור איכות החיים ביישוב.
 .5הקהילה תהווה קבוצה ומוקד משיכה לצעירים או משפחות המעוניינים לקחת אחריות ולפעול
בישוב.
 .6הקהילה תחזק את הבחירה של צעירים להתגורר בישוב.
אוכלוסיית היעד
צעירים בגילאי  35 – 21המעוניינים להקים או לפתח קהילת צעירים בני המקום ולחיות חיי קהילה,
ואשר יש ביניהם קשרים והתארגנות ראשונית כקבוצה.
תנאי סף לבחינת תכניות
● קבוצת הצעירים מקיימת פעילות קבוצתית משמעותית בישוב מזה לפחות כשנה.
● למרכז הצעירים יש תכנית עבודה שנתית מאושרת לשנת  ,2018לרבות אבני דרך ,טבלת
מקורות ,תקציב ,גאנט וסיכום שנת .2017
● למרכז הצעירים יש גוף מפעיל מוכר עם מסמכים תקפים ) 46א' ,ניהול מס במקור וניהול
ספרים(.
● במרכז הצעירים יש פעילות משמעותית של תחום המעורבות החברתית .כמו כן נדרשת
התחייבות ל - Matchingבסך  20,000ש"ח לטובת הפרויקט ,בנוסף לסכומים שיוענקו
במסגרת קול קורא זה .לצורך העניין לא ייחשב  Matchingמתקציבי גנדיר ו/או קרן שטיינהרט.
חלק מהסכום הנ"ל יכול להיות בשווה כסף.
תנאים נוספים
● תינתן עדיפות למרכזים בפריפריה הגיאוגרפית או החברתית.
● תינתן עדיפות למרכזי צעירים הפועלים לפיתוח קהילות וקהילתיות כחלק מתוכנית העבודה
שלהם ,ואשר ליווי הקהילות הוא נושא אינטגרלי בתוכנית העבודה של הרכז.
קריטריונים לבחינת הבקשה
● מידת לכידות הקבוצה -מספר המשתתפים בקבוצה ,משך פעילותה ,רמת המחוייבות של חברי
הקבוצה ,היקף פעילות הקבוצה בעבר.
● איכות התוכנית המוגשת ,מידת האפקטיביות שלה ,סיכוייה להצלחה לטווח הארוך והמענה
לצורך אמיתי.
●

הצגת מקורות מימון נוספים בתום השנה הראשונה לפרויקט .

● שיתופי פעולה בהפעלת התכנית בין מרכז הצעירים לארגונים נוספים ,ובמיוחד לקהילות
צעירים.
● מידת ההצלחה של המרכז בעבר בתחום מעורבות חברתית וצמיחה דמוגרפית.
דרישות ההגשה:
תכנית עבודה ספציפית המתארת את התכנית המוצעת ,לרבות מטרות יעדים ומדדים )ראו נספח ).
על ההצעה לכלול את המרכיבים הבאים:
● רקע קצר על הצעירים ומשפחות צעירות ביישוב /בעיר :מספר צעירים ,מקורות תעסוקה
מרכזיים ,נגישות להשכלה גבוהה ,אתגרים מרכזיים איתם מתמודדת אוכלוסיית הצעירים
בישוב ,וכו' )עד עמוד(.
● רקע קצר על פעילות מרכז הצעירים בתחום המעורבות החברתית ,פוטנציאל להקמת קהילה
מקומית של בני מקום כולל התייחסות ספציפית לקבוצה רלוונטית הקיימת כבר בישוב )עד חצי
עמוד(.
● תיאור הפעילויות הקיימות במרכז בתחום מעורבות חברתית ,לרבות תיאור קבוצות שפעלו
ופועלות במרכז והישגיהן ,כולל מספר הצעירים המשתתפים בשנתיים האחרונות בתחום
המעורבות החברתית )עד חצי עמוד(.
● רקע והסבר על הקבוצה המיועדת להשתתף בפרויקט – כמה חברים מונה הקבוצה ,מיהם
חברי הקבוצה ,כמה שנים פעילים ביחד ומהי ההיכרות המוקדמת בין החברים ,מהו "הדבק"
המחבר ביניהם? מה נעשה עד כה? איזה סוג פעילות קבוצתית יכול לקדם את התפתחות
הקבוצה כקהילת חיים של בני מקום? )עד עמוד(
● תכנית עבודה ואבני דרך להפעלת הפרויקט )על התכנית לכלול מטרות ,יעדים ומדדים ,דרך
פעולה וכיצד תימדד הצלחת הפרויקט( .יש לפרט יעדים ומדדים לשנה הראשונה ולאחר שלוש
שנים )בטבלה על פי הפורמט המצורף בנספח – עד  1.5עמודים(
● כיצד יופעל בפועל הפרויקט בשטח )הכוונה להפיכת קבוצה קיימת לקהילה( )עד חצי עמוד(
● מהם החסמים והיתרונות אותם אתם מזהים בבואכם להפעיל את התכנית )עד חצי עמוד(
● תקציב התכנית :עלויות ומקורות מימון )נא להציג בטבלה -ראו נספח(
● ליווי והנחיה מקצועית של הקהילה

תהליך בחירת ההצעות ולו"ז
 .1ההצעות שתוגשנה תיבחנה על ידי וועדה משותפת של קרן גנדיר ,קרן העיזבונות -פדרציית
וושינגטון ,קרן שח"ף ,ג'וינט ישראל והחממה הקהילתית.
 .2את ההצעות יש לשלוח לסיון בוכלצב עד לתאריך ה ,01/11/2017 -למיילSivanb@shahaff.com -
 .3יש לצרף להצעות את כל פרטי הקשר של מנהל/ת מרכז הצעירים ,רכז/ת החברתית וכל אדם בעל
תפקיד אחר שיטפל בהצעה.
 .4מועמדים מתאימים יוזמנו למפגש עם וועדה קבלה .תאריך לוועדת הקבלה יימסר בהמשך.
 .5מימוש הקול קורא כפוף להחלטות הדירקטוריונים של הקרנות.
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