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 קול קורא: הגשת הצעה למשימת התנדבות ביישובי המועצה 

 מלגת מעורבות בקהילה בשת"פ מפעל הפיס לשנת תשפ"א

 המעוניינים להגיש הצעה לפרויקט התנדבות ביישובים. ליישובי המועצהפונה קול קורא זה 

המועצה האזורית מטה יהודה שמה לה למטרה לעודד ולתמוך ביציאתם של צעירי המועצה ללימודים 

גבוהים. בהתאם לחזונה של המועצה, לפיו לימודים יובילו את האזור לקדמה ובניית עתיד טוב יותר, 

 מוענקות לסטודנטים תושבי המועצה זו השנה החמישית מלגות "מעורבות בקהילה". 

יתרום מזמנו וממגוון כישוריו לטובת פיתוח חיי הקהילה ביישובי המועצה ימצא מתאים יאשר סטודנט 

 ויהיה זכאי בתמורה למלגת לימודים אטרקטיבית: "מלגת מעורבות בקהילה בשת"פ מפעל הפיס".

להשתתפות בתכנית ולא לאיתור מועמדים  היישובים*שימו לב כי מדובר בהגשת מועמדות 

 ספציפיים2

 המרכיבים הבאים: להגיש תכנית מפורטת הכוללת את שיםלהשתתף בפרויקט מתבקים עוניינהמיישובים 

 בעלת אופי קהילתי מובהק וייחודי.  ראויה: על הישוב להגדיר משימת התנדבות הגדרת פרויקט התנדבות 

 .על המשימה להתאים לביצוע ע"י סטודנט אחד 

  :יולי(.-סה"כ )בחודשים: דצמברשעות  042היקף שעות ההתנדבות הנדרשות מסטודנט 

 92 .שעות מסך שעות ההתנדבות יוקצו לפעילות והכשרת המלגאים מטעם המועצה ומפעל הפיס 

 על הישוב להעמיד איש קשר מלווה אשר אחראי על הליווי וההדרכה של הסטודנט במהלך איש קשר :

 .תכנית במועצהמנהלת ה ליבנת כהן, חודשי ההתנדבות. על איש הקשר לעמוד בקשר שוטף עם

 יטביים הנדרשים העמדת תנאים ותקציב לפעילות: על היישוב לוודא כי ביכולתו לספק את התנאים המ

 ולפרט בהצעתו כיצד יספק תנאים אלה לטובתו. לביצוע הפרויקט

  דיווח: על איש הקשר למסור דיווח אחת לחודש על קצב התקדמות הפרויקט לרכז8ת התכנית במרכז

 הצעירים.

 להגיע לטקס  ועל איש הקשר ישובהועד המקומי ב מטעם: על נציג טקס הענקת המלגותהגעה ל

 .0200הענקת המלגות אשר יתקיים במהלך חודש ספטמבר 8 אוקטובר 

 ידונו וייבחרו ע"י וועדה המורכבת מנציגים ממחלקות פרויקטים אשר .0מתוך סל ההצעות יבחרו 

 שונות במועצה
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