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 .1תבחינים לקבלת תמיכות
המועצה מעוניינת כי יתקיימו בתחומה פעילויות של תנועות נוער באמצעות מדריכים/ות מטעם
תנועות הנוער אשר יעבירו לחניכים/ות את התכנים שיסופקו לו על ידי תנועת הנוער ויתואמו עם
מחלקת הנוער במועצה.
תנאי סף למתן תמיכה:
 .1תנועת הנוער רשומה כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.
 .2במקרה והתנועה היא עמותה :יש בידי העמותה אישור ניהול תקין בתוקף.
 .3התנועה מעסיקה מדריכים/ות ורכזים/ות במניין של מדריך לכל  15חניכים לפחות ,רכז/ת שכבה
לכל  100חניכים/ות לפחות ,ורכז/ת/קומונר או קומנרית סניף אחד בוגר/ת ) מעל גיל  18לפחות
ביישוב.
 .4תמיכה תינתן אך ורק לתנועת נוער מוכרת ומאושרת על ידי משרד החינוך ,אשר מפעילה סניף
/שבט /קן פעיל בשטח המוניציפלי של המועצה ,הכולל למעלה מ 15 -חניכים/ות מתחום היישוב.
 .5א .התנועה תאפשר ותשתף פעולה בביקורת של המועצה או ע"י מי שיוגדר מטעמה (מטעם
המועצה) בנושא בטיחות וניקיון המבנה.
 .5ב .ביקורת בנושא ניקיון המבנה (אחת לשלושה שבועות) ביקורת בטיחות (לפי הנקבע ע"י יועץ
בטיחות של המועצה).
דרישות נוספות מתנועה המבקשת תמיכה:
כל תנועת נוער המבקשת תמיכה תתחייב לעמוד בתנאים הנוספים להלן:
 .1תנועת הנוער תתחייב לעמוד בתנאי הסף שלעיל לכל אורך שנת הפעילות בגינה נתבקשה
התמיכה.
 .2כל כספי התמיכה שיוקצו על ידי המועצה ,יושקעו בפעילויות לטובת חניכי התנועה
ביישוב.
 .3התנועה תשתף פעולה עם המועצה בפרויקטים קהילתיים ,כגון ימי הזיכרון השונים
ואירועים יישוביים ,בהתאם להנחיות ולתיאום מול מחלקת החינוך ומחלקת הנוער
במועצה.
 .4התנועה תקיים במסגרתה הצבעה לשליחת נציגים למועצת הנוער בתאריך אשר ייקבע
לבחירות ע"י המועצה ותשלח מספר נציגים לפי מפתח שייקבע ע"י מנהל מחלקת הנוער
והצעירים במועצה .התנועה תקפיד על השתתפות סדירה בישיבות ובפעילויות המועצה
של הנבחרים מהתנועה ובמידה ונציגיה לא יגיעו באופן קבוע תדאג להחלפתם.
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 .5התנועה תקיים קשרי עבודה רציפים מול מחלקת הנוער ,לרבות עבודה משותפת
בהכשרת המדריכים/ות ונציגה ישתתף באופן רציף בפורום הנוער היישובי.
 .6התנועה תגיש למועצה תכנית עובדה שנתית ,לרבות מבנה הפעילות השוטפת.
 .7התנועה תגיש למועצה מסמך עם דמי החבר המשולמים לתנועת הנוער.
 .8התמיכה תינתן בכפוף להוראות משרד הפנים בתחום התמיכות.

אופן התמיכה:
 .1אפשרות שימוש במבנה של המועצה לכל תנועות הנוער ,וכן במתקניו של מוסד חינוך אחד
בכל תנועת נוער ,כפי שתמצא המועצה לנכון על פי בקשת אגף חינוך במועצה ובהתאם לכל
פעילות ופעילות.
 .2מתן תמיכה כספית שנתית:
א.

 50% .1מסך תקציב התמיכות השנתי בסעיף תנועות הנוער ,יחולק שווה
בשווה בין כל תנועות הנוער אשר הגישו בקשה לתמיכה ועומדות בתנאי
הסף למתן תמיכה כמפורט לעיל.
.2תנועה שמספר החניכים בה בין  ,15-35תקבל  50%מהסכום המחולק
שווה בשווה בין כל תנועות הנוער .כלומר :תקבל  50%ביחס לתנועה
שמספר החניכים בה מעל  35חניכים.

ב.

•

 50%מסך תקציב התמיכות השנתי בסעיף תנועות הנוער ,יחולק בין
תנועות הנוער לפי מספר החניכים/ות בכל תנועה מתוך סך חניכי וחניכות
תנועות הנוער שהגישו בקשות לתמיכה ועומדות בתנאי הסף למתו
תמיכה כמפורט לעיל.

תנועה אשר אינה עומדת בתנאים רשאית לערער למנהל יחידת הנוער במועצה.

סך התמיכה הכללית המצופה (כפוף לאישור מועצה ואישור תקציבי) לכלל המבקשים יחדיו:
 120,000ש"ח

את כל המסמכים הרלוונטים יש להגיש עד ליום חמישי ה 24.10.19-בשעה  12:00למחלקת הנוער במועצה או
במייל למנהל יחידת הנוער ,יועד שילה yoads@m-zion.org.il

