קול קורא לפרויקטים של שיתוף פעולה גרמני-ישראלי בנושא ספציפי

עתיד העבודה Work-Life Balance /

הנושא שלנו בסתיו 2022
עולם העבודה שלנו עובר כל הזמן תהפוכות ,ומאז פרוץ מגיפת הקורונה הוא השתנה בצורה מקיפה ומהירה עוד
יותר מלפני כן .התהפוכות האלו טומנות בחובן סכנות והזדמנויות .בעקבות המעבר לעבודה דיגיטלית מהבית
נעשה קשה יותר להפריד בין החיים הפרטיים לחיים המקצועיים .אנשים רבים מרגישים כמו במרוץ אינסופי ,הצורך
לתפקד עומד לרוב בראש סולם העדיפויות.
איך אפשר לשלב יותר טוב בין הציפיות של עצמנו לבין אלו של המעסיקות/ים ו/או של המשפחה? מה אופן
העבודה הרצוי שלנו בעתיד? איך אפשר לשלב בין השאיפה לעיצוב עצמי של מסגרת העבודה ,השאיפה לעבודת
צוות קונסטרוקטיבית והשאיפה לקבלת הערכה באמצעות העבודה ,לבין השאיפה ליתר יצירתיות ,השאיפה לניהול
זמן יותר טוב והשאיפה לשינוי? איך נוכל לעצב שוב בעצמנו את החיים שלנו?
הקול הקורא הזה פונה אל יוזמות ישראליות-גרמניות המפתחות רעיונות בריאים ,יצירתיים ובני-קיימא לאיזון חיובי
בין עבודה לחיים או עוסקות בנושא ״עתיד העבודה״.
מי רשאי להגיש בקשה?
רשאים להגיש בקשה פרויקטים שמפותחים ויוצאים לפועל על ידי ארגון גרמני אחד לפחות וארגון ישראלי אחד
לפחות .התוכנית יוצאת לפועל בחלקים שווים עד כמה שניתן בשתי הארצות .רוב המשתתפות/ים חייבות/ים
להיות בני 18עד 45במהלך תקופת הפרויקט .בבחירת הקבוצות תינתן עדיפות לגיוון חברתי ולצדק מגדרי .אנחנו
מחפשות/ים פרויקטים של שיתוף פעולה אשר יכולים להציע תוצאות קונקרטיות ולהציג אותן במסגרת רחבה.
משך הפרויקט
הפרויקט שלכן/ם בנושא  Work-Life-Balanceצריך להתחיל בין התאריכים  1.4.2023ל 1.10.2023-ולהסתיים
לכל המאוחר בתאריך .30.9.2024
מימון
במסגרת הקול הקורא בנושא ספציפי אנו מממנים פרויקטים של שיתוף פעולה בילטרלי עד סכום מקסימלי של
 10,000אירו להוצאות נסיעה ואש״ל.
הגשת בקשה
במסגרת הקול הקורא בנושא ספציפי אפשר להגיש בקשות בין התאריכים  1.10.2022ועד  .30.11.2022בקשות
יתקבלו אך ורק באמצעות הטופס המקוון לבקשות מימון .אם התוכנית שלכן/ם מתאימה לקריטריונים שלנו למימון
פרויקטים ,תקבלו עד  31.12.2022הודעה למשלוח בקשה מפורטת .מבין כל הבקשות ייבחרו הפרויקטים
המתאימים ביותר למימון.
שאלות בנוגע להגשת בקשה יש להפנות למרים דאורdaur@dizf.de :

