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 קול קורא אבזור חדרי נוער

 "יוצאים מחוזקים לעולם"

 נוער גוש עציון -2021קיץ 

 
 וחוסר יציבות עבור העולם בכללי ובני הנוער בפרט.לאחר שנה וחצי של חוסר שגרה 

 שנה שחדרי הנוער היו סגורים.
 פעילויות הנוער התנהלו בצורה מורכבת ואחרת.

 הזולות שפרחו...
 ועכשיו לאחר כל זה, אנחנו נכנסים לתוך חופשת הקיץ.

 
  –המטרה העיקרית של תקופה זו, היא להחזיר את בני הנוער 

 נוער, לחיבור וגיבוש, ליוזמה ויצירתיותלמסגרות ופעילויות ה
 

 חדר הנוער הוא מקום משמעותי ומרכזי על מנת לבנות ולהעצים את מסגרת הנוער. 
  -האינטראקציות, התכנים, ההכלה והתהליכים  שקורים באופן טבעי בתוך חדרי הנוער

 הם כלי משמעותי בתוך הדרך שאליה אנחנו הולכים עם בני הנוער שלנו.
 

 במיוחד לאחר תקופת הקורונה. -רואים חשיבות רבה באבזור וטיפוח חדרי הנועראנו 
 המועצה נרתמה ומסייעת תקציבית לאבזור חדר הנוער.

 יש לפעול הן במבנה הגשמי והן בתוכן הרוחני. -על מנת שהמענה יהיה מלא
 מתוך כך יוצא קול קורא זה.

 
 ער לאבזור חדר הנו ₪ 5,000על מנת לקבל תקצוב של עד 

 .12/06עד לתאריך  -יש להגיש תכנית קיץ יישובית לנוער

 התכנית צריכה לכלול בתוכה את הדברים הבאים:

 הכנה לקיץ להורים ולנוער  (1

 זמנים פתוחים קבועים )לפי גילאים( של חדר הנוער במהלך הקיץ, (2

 אירועים ופעילויות שיא  (3

 אירועים אזוריים (4

 עשיה והתנדבות חברתית וקהילתית.  (5

 ת צריכה להיות מאושרת על ידי הגומרים הרלוונטים ביישוב לפני ההגשה.התכני
 .תקבלו אישור לתקציב לאבזור חדר הנוער -לאחר הגשת התכנית ואישורה

 היישוב יקנה וישלם את הציוד לחדר הנוער. -ניצול התקציב יתנהל בצורה כזו
 .יש להגיש את החשבוניות של הציוד שנקנה 15/07עד ה

 יעבור הכסף בחו"ז ליישוב.  -חשבוניות ואישורםלאחר הגשת ה
 הכסף מיודע אך ורק לאבזור חדר הנוער.  -שימו לב

 יאושרו חשבוניות שלא קשורות לזה, או חשבוניות של שיפוץ המבנה.  לא
 
 את תכניות הקיץ היישוביות יש להגיש למייל:   

manigut.noargush@gmail.com 
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