לשם

התנדבות ומעורבות חברתית
של נוער עם מוגבלות

"נתינה וקבלה הם כמו הנשימה -
שואפים על מנת לנשוף
ונושפים על מנת לשאוף" (עממי)

קול קורא לקבלת
הצעות לתכניות
להתנדבות ומעורבות
חברתית של נוער
עם מוגבלות
ההצעות המובילות יזכו
למענק כספי ותמיכה

"לשם שינוי" מזמינה להציע תכניות
שיתאימו להשמה להתנדבות משמעותית
ומעורבות חברתית של נוער עם מוגבלות.
ארגונים ,רשויות ,בתי ספר ,יזמות ,יזמים
ועוד  -מוזמנים להציע תכנית מובנית
הכוללת מערך ותפקידי התנדבות.
מטרתו של קול קורא זה היא להרחיב את
מגוון התפקידים של מעורבות חברתית
משמעותית המותאמת לנוער עם מוגבלות
(פיזית/חושית/נפשית/קוגניטיבית/
תקשורתית) באמצעות יצירת מאגר
תפקידים מותאמים .זאת מתוך השאיפה
לייצר עבורם הזדמנויות לפעול ולהשפיע,
לממש את הפוטנציאל ולאפשר לחברה
ליהנות מיכולותיהם .ההצעות ירוכזו וימוינו
על ידי ועדת המענק .היוזמה המתאימה
ביותר תזכה במענק ובליווי מקצועי למשך
שנה .היוזמה תתועד ,תפורסם ותהווה
השראה ליוזמות נוספות .יוזמות נוספות
שייבחרו על ידי הועדה יוצגו גם הן במאגר
התפקידים .יוזמה אחת תזכה בפרס
חביבת הקהל.
תכנית "לשם שינוי" נולדה לצד התכנית
להתפתחות אישית ומעורבות חברתית
של משרד החינוך ,במטרה לקדם ולעודד
השתלבות של בני נוער עם מוגבלות
בהתנדבות משמעותית ומעורבות
חברתית ,המותאמת לצרכיהם ויכולותיהם
ומאפשרת להם למצות את יכולותיהם.

למי מיועד הקול קורא?
מסלול ארגונים בפריסה ארצית 30,000 :ש"ח
מסלול יוזמות מקומיות 15,000 :ש"ח
מסלול יזמים/ות 15,000 :ש"ח

מסלול
חביבת הקהל
 10,000ש"ח

מה אנחנו מחפשים?
תכנית שתאפשר עשייה משמעותית ,אשר הפעילים והפעילות בה (או
חלק מהם) יהיו נערות ונערים עם מוגבלות .תכנית העומדת בקריטריונים
המפורטים במסמך המלא.
התכנית יכולה להיות תכנית קיימת הזקוקה לתמיכה ,תכנית קיימת
הזקוקה להתאמה לבני נוער עם מוגבלות או תכנית חדשה שתוכיח
היתכנות .היא יכולה להיות במודל של התנדבות כקבוצה או כפרטים,
עדיפות תינתן לתכנית התנדבות משותפת עם מתנדבים ללא מוגבלות.

מה מקבלים?
כל היוזמות המתאימות ייכנסו למאגר מובחר ,ויהיו שותפות לקידום
השתתפותם של בני ובנות נוער עם מוגבלות בחברה.
היוזמה הזוכה תקבל תמיכה תקציבית וליווי מקצועי שנועד לתת למציע/ה
כלים מתאימים לבנות פרויקט משמעותי ,עמוק וארוך טווח.

מה הלו"ז?
עד יום א'  28.5.2017בשעה :19:00
הגשת יוזמות ע"פ הקריטריונים שהוצגו.
 :10.6.2017-29.5.2017תחרות חביבת הקהל
יוני  :2017ועדת המענק מתכנסת ומתפרסמות התוצאות
עד נובמבר  :2017תחילת הפעלת היוזמה

איך מגישים?
הבקשות יוגשו באופן מקוון בלבד.
למילוי טופס ההגשה יש ללחוץ כאן
www.leshemshinui.org

בהצלחה!
בכל בעיה ושאלה נשמח לעמוד לרשותכם/ן:
leshemshinui@israelelwyn.org.il

