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ז' שבט ,תשע"ו
 71ינואר1076 ,

קריאה לעידוד מיזמים סביבתיים-קהילתיים
איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי ,מבקש לתמוך בעשייה סביבתית – חברתית בקהילות.
אנו מזמינים תושבים להציע יוזמות לעשייה חברתית מקומית .היוזמות ייבחרו במהלך מרץ  ,1076על ידי ועדה ציבורית.
היוזמות הנבחרות ייהנו מ:
.7תקציב של עד  ₪ 0000לכל יוזמה שתבחר.
 .1ליווי מקצועי בהתאם לצורך ולרצון.
עדיפות תינתן ליוזמות המציעות פעילות סביבתית  -קהילתית המשתפת מעגל נרחב של משתתפים ,רב דוריות והמשכיות
לאורך זמן.
את הצעת היוזמות יש להגיש עד  51.2.51למייל – ilit@ecowest.co.il
המגישים מחוייבים ב:
.7
.1
.3
.4
.5

הגשת הצעה ותכנית מפורטת ,בטבלאות הרצ"ב בלבד ,עד התאריך שצוין לעיל (נוכל לעזור בחיבור ההצעות).
התחייבות להמשיך בביצוע היוזמות הנבחרות (מיזם קיים) או להראות התחלת פעילות (מיזם חדש) במהלך שנת 1076
ועד סוף השנה הקלנדרית.
השתתפות במפגשי למידה במהלך השנה ובסיור למידה משותפת.
ליווי של היוזמות אשר ייבחרו ,על ידי אנשי האיגוד ,ללא עלות.
השתתפות בכנס "יוזמים סביבה בגליל" שיערך במאי ( 1076יום שישי בבוקר).

בין הקריטריונים לבחירת היוזמה:
 .7הצגת תוכנית עבודה מפורטת (לוח זמנים ותכנית תקציבית) ,לשנתיים 1076-71
 .1היוזמה המוצעת מעודדת לפעילות קהילתית-סביבתית רחבה ומגוונת.
 .3שילוב שותפים בפעילות (למשל הרשות המקומית ,פעילים סביבתיים באזור ומחוצה לו ,ועדה מקומית ביישוב,
עמותות או קבוצות שותפות וכד').
תשלומים :הסכום עצמו יוענק למיזמים ,לאחר הצגת תוצרי המיזם ועמידה משביעת רצון בתכנית בסוף שנת  .1076לצורך
קבלת התשלום יש להגיש חשבוניות מס מקור בלבד על הוצאות הפרויקט וחשבון לתשלום עבור האיגוד.
החשבוניות יועברו לאיגוד ,לאחר אישור ביצוע ,חודש לפני תום תוקף הפרויקט ( 7בנובמבר .)1076
לברור ,נא לפנות קודם להגשת החשבון.
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לצורך הגשת המיזם יש למלא הטבלאות בעמודים הבאים (ניתן ורצוי להוסיף מסמכים נלווים ,תמונות ,כנספחים להצעה):

טבלה מספר  – 5פרטים כלליים
שם המיזם
שם היזם – היזמים
מספר המשתתפים הצפוי
מיזם קיים/מיזם חדש
יישוב  /רשות
כתובת היזם
כתובת מייל וטלפון נייד של היזם
פרטים נוספים

טבלה מספר  – 2הפעילות
תיאור היוזמה המתוכננת -
(הסבר קצר על החזון ,הרעיון והביצוע
המתוכננים)

תוצרים מצופים עד סוף - 1076
(תוצרים פיזיים ,הרצאות ,סדנאות,
גיבוש קבוצות ועוד)

הגורמים השותפים ביוזמה –
(למשל ,ועדה יישובית ,גורמים ברשות,
עמותות ועוד)
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טבלה מספר  – 3תוכנית עבודה ולו"ז עד דצמבר 2051
פירוט המעורבות הקהילתית ביוזמה
ומספר משתתפים הצפוי בכל שלב

פירוט תכנית העבודה

לוח זמנים עד סוף 1076

תכנית תקציבית

ינואר
פברואר
מרץ
:
:

דצמבר

טבלה מספר  – 4תאור המשך הפעילות לשנתיים 2057-2058
רעיונות ותוכניות להמשך

הרחבת המעורבות הקהילתית ומעגל
השותפים בפעילות

פרטים נוספים שתרצו להוסיף -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לשאלות והבהרות ניתן לפנות ל :עילית בלוך רכזת חינוך וקהילה054-1310131 :

