קול קורא לאימוץ עמותה
ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה עמותות וארגונים ללא מטרות רווח
המשלבים בתחומי פעילותם עיסוק ספורטיבי בכלל ,ובכדורגל בפרט ,להגיש
בקשות לאימוץ ולשיתוף פעולה.
ההתאחדות לכדורגל חרתה על דגלה את חובתה לאחריות חברתית ומשוכנעת,
כי משחק הכדורגל על היבטיו השונים – מקצועי ,חברתי ,לאומי ,חינוכי  -עשוי
לתרום בתחומי חיים רבים .הסיוע המוצע אינו כספי ,אלא מאפשר שיתופי
פעולה פוריים ומגוון פעילויות אותן יוזמת ההתאחדות והם בתחומי אחריותה.
דרישות סף להגשת בקשות:
רשאים להגיש בקשות לתרומה עמותות וארגונים ללא כוונות רווח העומדים
בתנאי הסף שלהלן :
בעלי אישור מאת רשם העמותות המעיד על ניהול תקין.
•
מחזיקים באישור לעניין גיוס תרומות לפי סעיף  46לתקנות מס הכנסה.
•
עמותות וארגונים הפועלים ברצף  3שנים לפחות.
•
תקציר אודות פעילות העמותה.
•
הצגת תכנית לשיתוף פעולה בין העמותה לבין ההתאחדות.
•
הבקשות תתייחסנה לפעילויות עתידיות המתוכננות להתקיים לכל
•
המוקדם חודשיים מיום הגשת הבקשה.
עדיפות תינתן על פי הקריטריונים הבאים:
פעילויות למען אוכלוסיות מוחלשות ,בפריפריה חברתית וגיאוגרפית ,כגון
•
ילדים ,נוער וצעירים בסיכון; ילדים ,נוער וצעירים עם מוגבלויות וצרכים
מיוחדים; חיילים בודדים ,נשים ,קשישים וכיוצא בזה.
העמותה רואה בשיתוף הפעולה עם ההתאחדות אפשרות לקדם את
•
מטרותיה.
העמותה פועלת בלפחות אחד מתחומים הבאים :ספורט ,חינוך ,פעולות
•
רווחה וסיוע הומניטרי ,עידוד התנדבות למען הקהילה וכיו"ב.
יודגש כי אין מדובר בסיוע כספי מצד ההתאחדות ,אלא בשיתוף פעולה
ובשימוש בפלטפורמות השונות של ההתאחדות לקידום ערכים חברתיים,
קהילתיים ,בריאותיים וכיוצא באלה ובפעילויות משותפות לשני הארגונים.

הוראות נוספות:
במידה ויוחלט על סיוע/אימוץ ,ייתכן שידרשו מהעמותה מסמכים
.1
נוספים ,ובכלל זה חתימה על הסכם/כתב התחייבות על אופן שיתוף הפעולה
ומועדי הגשת דוחות ביצוע.
ההתאחדות תבחן את הבקשה בהתאם לדרישות הסף והקריטריונים
.2
שפורטו לעיל ,ובכפוף למדיניותה ולהנחיות שייקבעו מעת לעת בנושא זה.
ההתאחדות אינה מחויבת לבחור אחת מהעמותות שהגישו הצעה ורשאית
לבחור כל מי שתמצא לנכון ,לרבות מספר עמותות.
לאחר בחירת התכניות השונות ,תימסר הודעה במייל לכל הפונים.
.3
את ההצעות יש להגיש למשרדי ההתאחדות לכדורגל באצטדיון ר"ג ,דרך אבא
הלל  ,299רמת גן ,במסירה ידנית ,לא יאוחר מיום  ,1.1.2019עד השעה
 ,14:00או לכתובת דוא"ל  .shlomib@football.org.ilיש לוודא קבלת אישורנו
על הגשת בקשתכם.

