קול קורא לישובי משגב
להגשת הצעות ליוזמות ולפעילות לקידום שוויון מגדרי בשנת 2022

במצב של שוויון מגדרי ,נשים וגברים ,בנות ובנים –
כולם.ן נהנים.ות מאותן זכויות ,גישה למשאבים ,הזדמנויות והגנות.
הוועדה לשוויון מגדרי במועצה אזורית משגב מזמינה אתכםן להגיש בקשה לתמיכה ביוזמות ובפעילות בישוב
לקידום שוויון מגדרי.
מטרת הקול הקורא  :לעודד פעילות לקידום שוויון מגדרי בישובי המועצה.
מי רשאי להגיש :
קבוצות של תושבים.ות הפועלות יחד בצורה מאורגנת מעל שנה ,ועדי הנהלה ,וועדים ומנהלי.ות קהילה מיישובי
מ.א .משגב.
הוועדה מקדמת בברכה שיתוף פעולה בין ישובים שונים במועצה.
תנאי סף
 .1הפעילות תתקיים בשנת .2022
 .2הפעילות תתקיים בישובי המועצה.
 .3הפעילות היא עבור תושבי.ות המועצה.
 .4המגישים.ות מועמדות מתחייבים.ות להגיש סיכום פעילות לוועדה בהתאם להנחיותיה.
היקף התמיכה
● עד  5,000ש"ח לישוב.
● ישובים הניגשים יחד זכאים לתמיכה לפי מספר הישובים.
● סך כל התקציב לתמיכה בפרויקטים במסגרת קול קורא זה לא יעלה על .25,000
אמות מידה לבחינת ההצעות
● מידת האפקטיביות של הפעילות ויכולתה לקדם שוויון מגדרי ()30%
● מספר התושבים.ות שייהנו מהפעילות (.)30%
● מידת ההמשכיות של הפעילות (עד כמה מדובר בפעילות המשכית ולא חד פעמית) (.)30%
● מידת היכולת לשכפל את הפעילות (.)10%
את הצעות יש להגיש עד לתאריך  25.12.21באמצעות מילוי הטופס בקישור לגב' נועה צוק ,הממונה על קידום
שיוויון מגדרי במועצה.
במידה והקישור לא נפתח יש להעתיק את הכתובת הבאה לדפדפן:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmTT_ztMVEWsX6cEu4blbHmL8upw4Xm8WhzTFg4U59N0utaw/viewform

ההצעות ייבחנו על ידי חברי וחברות הועדה לשוויון מגדרי.
לפרטים ניתן לפנות ליו"ר הועדה עו"ד תמר ויינר מתובל בכתובת tamar@tamarweiner.com
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