המועצה האזורית מטה יהודה
קול קורא להפעלת תכנית טיפולית בבתי ניצולי שואה במטה יהודה

כחלק מפעילותה של מועצה האזורית מטה יהודה בפעילויות ושירותים לקשישי המועצה
אנו פונים לקבלת הצעות להפעלת תכנית עבור ניצולי שואה.

תנאי סף:
 .1מציע שהינו תאגיד רשום בישראל (חברה ,עמותה וכיו"ב)
 .2המציע עוסק במתן שירותים לקשישים ובהובלת פרויקטים ולו הידע המקצועי הדרוש.
 .3לפחות  3שנות ניסיון בניהול תכנית העשרתיות ,וטיפוליות לקשישים בכלל וניצולי שואה
בפרט.

המפעיל צריך לקיים את התנאים הבאים:
.1
.2
.3
.4

בנייה והובלת תכנית טיפולית בבתי הניצולים הכוללת :ליווי ,תמיכה וטיפול ע"י צוות רב
מקצועי (כגון :עו"ס ,מרפאה בעיסוק ,מלווה רוחני ,פיזיוטרפיסט)
קשר רציף עם אגף הרווחה.
מעקב ,רישום ובקרה שיטתי על הפרויקט ועל כל קשיש.
דיווח לרווחה על אירוע חריג.

המועצה:
במסגרת ההפעלה המועצה תספק כדלהלן:
.1
.2
.3
.4

תעמיד הרשאה תקציבית של 101,111ש"ח לטובת הפעלת הפרויקט (בהתאם לביצוע)
למשך  3שנים (מותנה באישורים תקציביים של משרד הרווחה).
תסייע באיתור הקשישים המתאימים לפרויקט.
ההצעה צריכה לכלול :תמחור ע"פ שעות טיפול וריכוז התכנית.
תכנית טיפולית מפורטת.

תנאים כלליים:
א.
ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה שתוגש ,כולה או חלקה.
המועצה תהיה רשאית לפנות למציעים ,כולה או חלקם ,בבקשה לקבל מהם הבהרות
לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המועצה כדי לסייע לה בקבלת החלטות.
כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.
המועצה תהיה רשאית לבטל נוהל זה בכל שלב כפי שתראה לנכון ,בכל מקרה ,המציעים
והם בלבד ,יישאו בהוצאותיהם בקשר לפנייתם.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה,
לרבות בכל תנאי מתנאיה ובמועד הגשת הבקשות כנדרש.
התקציב המיועד מתוקצב ע"י משרד הרווחה ,המציע יידרש להגיש דוחות לביצוע בכפוף
לנהלי המשרד.
ביצוע התכנית מותנת באישור תקציבי של משרד הרווחה.

את ההצעות יש להגיש על דף לוגו של המציע לידי גב' דפנה בירן-אשתר
באמצעות פקס מס' 20-9914685-או במיילdafnaashar@m- :
yehuda.org.il
המועד האחרון להגשת הצעות הוא  25/26/02ובצירוף פרטי ההצעה
המלאים ובצירוף המסמכים הרלוונטיות.

בכבוד רב,
מועצה אזורית מטה יהודה -
אגף הרווחה

