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קול קורא להפעלת תכניות מתנדבים כחלק ממיזם המתנדבים למען
צעירים במצבי סיכון – תשובות לשאלות
 .1אחד ממרכיבי הבסיס במסגרת ההצעה הינו העסקת רכז/ת לניהול התכנית
על פי מפתח של  1:100צעירים .מה הכוונה?
ההצעה צריכה להתבסס על ניהול מתנדבים עפ"י מפתח של רכז/ת במשרה
מלאה ייעודית לכל  100הצמדות (צעיר/ה +מתנדב/ת).
 .2מי אחראי על גיוס הצעירים לתכנית?
צעירים יופנו לתכנית ע"י מספר גורמים – עו"ס יתד ,צוותי תכניות
רלוונטיות ,מרכזי צעירים ,שירות לאומי ,צה"ל ,באמצעות הפלטפורמה
הדיגיטלית וכמו כן סביר שניתן יהיה לפנות ישירות לגופים המפעילים.
 .3האם הרשות המקומית צריכה להשתתף בעלות תפעול התכנית?
בשלב הפיילוט אין הרשות צריכה להשתתף בעלות תפעול התכנית.
 .4במודל האזורי – האם יש צורך בהחתמת הרשויות המקומיות והאם יש
להציג תמהיל של רשויות בעלות אופי מגוון?
יש להחתים את הרשויות על נספח ג' .תינתן עדיפות לאזורים שיציגו תמהיל
של רשויות בעלות אופי מגוון ויענו על הדרישות כפי שמצוין בסעיף .1.2.1
 .5האם תכנית בוגרים יכולה לגשת אף היא לקול הקורא?
הניגשים לקול הקורא הנם ארגונים ו/או רשויות העומדים בקריטריונים
בסעיף .5
במידה וההצעה מתייחסת להפעלת מתנדבים למען צעירים במצבי סיכון
במסגרת פעילות של תכנית בוגרים ניתן או להגיש לפעילות במסגרת המודל
הארצי או לאחד האחרים ובתנאי שהיא מתחייבת לקבל אליה גם צעירים
אחרים שיופנו ועומדים בקריטריונים.
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 .6מה הכוונה "תתחייב על הפעלת  50הצמדות בין מתנדב לצעיר בשנה למשך
שנתיים".
 50הצמדות בכל שנה.
 .7במידה ואנחנו מציעים תכנית לאוכלוסייה בטווח גילאים מסוים (– )18-21
לאיזה מודל הפעלה עלינו לגשת?
במידה ויש מאפיינים ספציפיים לאוכלוסייה מסוימת (גילאים ,מגדרים,
תרבותיים ,וכו') יש לגשת כחלק ממודל ההפעלה הארצי .בהפעלה במסגרת
המודלים היישוביים והאזוריים ,גופים יתחייבו לתת מענה לכלל
האוכלוסייה.
 .8במידה ואנחנו רוצים להפעיל תכנית בישוב חרדי – האם להגיש הצעה
כחלק מהמודל היישובי או החברה החרדית?
החברה החרדית.
 .9האם יכולה לגשת עמותה הנותנת מענה לאוכלוסיות צעירות יותר?
לא ,על ההצעה לפנות לקהל היעד של התכנית כפי שמופרט בסעיף – 2
אוכלוסיית היעד (עמוד .)4
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