
2023פברואר

קול קורא לחברות ייעוץ בתחום ליווי קבוצות והנחיית פרויקטים (מנטורינג)

אודות אקופיס

אקופיס המזרח התיכון הוא ארגון ייחודי המפגיש פעילי סביבה ירדנים, פלסטינים וישראלים. המטרה העיקרית שלנו היא
קידום מאמצים משותפים להגנה על המורשת הסביבתית המשותפת שלנו בדגש על אגני מים חוצי גבולות. בכך אנו מבקשים

לקדם הן פיתוח אזורי בר-קיימא והן יצירת תנאים הכרחיים לשלום בר-קיימא באזורנו. לאקופיס משרדים בעמאן (ירדן),
רמאללה (פלסטין) ותל אביב (ישראל).

הידעאתלהרחיבשמעוניינים.ות20-35בגילאיהקריירהבתחילתלצעירים.ותמיועדתאקופיסשלהאקליםשגריריתוכנית
הכשרהשלבים:שניולהחודשים8כ-התוכניתמשךאזורי.פעולהושיתוףאפקטיביתתקשורתמו"מ,מים,אקלים,בנושא
העובריםתחרותי,גיוסבתהליךמשתתפים.ות50כ-נבחריםהבסיסית,ההכשרהבמהלךמתקדמת.והכשרהבסיסית

סדנאות, סיורים וובינרים במהלך ארבעת החודשים הראשונים של התוכנית.

אקלים,דיפלומטייתבנושאיעבודהקבוצותלשלושהמחולקיםמשתתפים.ות24כ-נבחריםהמתקדמת,ההכשרהבמהלך
2023מרץ-יוליביןשבועיבסיסעלוירטואליתשיפגשומשתתפים.ות8כ-קבוצהבכלומדיה-סטורטלינג.קהילתיתמנהיגות
.2023מאי-יוניביןבירדןהכשרהסדנתויעברו

אקופיס מחפשת מנטור.ית שילוו את שלושת הקבוצות בהכשרה המתקדמת. ליווי הקבוצות בתהליך תכנון פרויקט
נושאי.2023יולי/אוגוסטבמהלךדק'7-10שלבהרצאההמשתתפיםע"ישיוצגפרויקט,הצעתלשלבהפיתוחמשלב

הפרויקטים: דיפלומטיית אקלים, מנהיגות קהילתית ומדיה-סטורטלינג.

תקציר הפרויקט -  הסכם מסגרת לבנק שעות

חודשים)(חמישה2023אוגוסט-אפרילהעבודה:משך

31.8.23סיום:תאריך2.4.23התחלה:תאריך

מנהיגותאקלים,דיפלומטייתבנושאיפרויקטיםלשלושה)Mentoring(חניכהבתהליךקבוצותליוויהיאהנדרשתהמשימה
קהילתית ומדיה+סטוריטלינג.
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דרישות העבודה:

הנחייה, מנטורינג וליווי שלושת קבוצות העבודה של תוכנית שגרירי האקלים של אקופיס●
שעות60כאוגוסט,-אפרילוירטואליות:שבועיותפגישות3●
שיתואםבתאריךוהשניה,15:00-19:00השעותבין20.4.23הבתאריךאחתבת"אהעמותהבמשרדיפגישותשתי●

מול צוות אקופיס.
שעות10כאוגוסט,-אפרילת"א:אקופיסצוותעםבשבועיים)(פעםחודשיותפגישות2●
שעות15כאוגוסט,-אפרילבאנגלית:הפרויקטיםהתקדמותעלבכתבשבועידו"ח●
שעות6כ,25.5.23-1.6.23התאריכיםביןהתהליך)(לליווינוספותזוםלפגישותזמינות●
שעות3-5כאוגוסט,והמנטורינג:הפרויקטיםהתקדמותעלבאנגליתמסכםדו"ח●

לסיכום:

חודשים.5שללתקופהעבודהשעות120עדשעותבנק

התשלום יבוצע בעבור השעות בפועל שיאושרו ע"י אקופיס, ורק אחרי אישור מראש של תוכנית השעות החודשית ע"י מנהל
הפרויקט.

תוצרים:

דו"ח שבועי בכתב (באנגלית), לפי הנחיות צוות אקופיס-
2023יוליבסוףהמשתתפיםע"ישיועבר(פיץ')הפרויקטהצעתעםמצגת-
מילוי מטלות שוטפות לטובת פיתוח הפרויקטים במהלך תקופת המנטורינג, לפי הנחיות צוות אקופיס-
דו"ח מסכם (באנגלית) של התקדמות הפרויקטים לאורך התקופה-

ציפיות עיקריות מהספק:

עמידה ביעדים והזמנים של תוכנית שגרירי האקלים של אקופיס-
הגעה לכלל המפגשים של קבוצות העבודה ועמידה ביעדי ההתקדמות מטעם צוות אקופיס-
גמישות בשעות העבודה-

תשלום:

הספק.ית יגיש למנהל הפרויקט, פירוט בתחילת כל חודש לגבי שעות העבודה והנעשה בהן במסגרת הפרוייקט-
מנהל הפרוייקט יאשר את השעות של הספק-
הספק.ית  ת.יוציא חשבונית על השעות שאושרו-
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קריטריונים לבחירה:

ניסיון מקצועי בתחום●
הערכת צוות אקופיס●
המלצות●

הליך המכרז:

25.3.2023הואמועמדותלהגשתהאחרוןהמועד

tal@ecopeaceme.orgל-בדוא"למפורטתהצעהלשלוחחייביםלתכניתמועמדותלהגישהמעונייניםארגונים/ספקים

על ההצעה לכלול:

מחיר לשעה + מע"מ●
סקירה ארגונית וניסיון רלוונטי●
קו"ח של היועץ/ספק אשר ילווה את הקבוצות●
פרטי קשר של איש הקשר בארגונך●

שמות ופרטי קשר של שני ממליצים.ות●

אקופיס המזרח התיכון שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה שתוגש.
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