תוכנית מענקים  -רב-תרבותיות,
עמים ילידים והכללה
סקירה כללית

ארגונים ראויים

תוכנית המענקים לרב-תרבותיות ,עמים ילידים והכללה תומכת
ביוזמות ופרויקטים שמקדמים רב-תרבויות והכללה על ידי בניית
מודעות והבנה רב-תרבותיות .התוכנית מעודדת מודעות
תרבותית בקהילות ברחבי הפרובינציה ,והערכה של החברה
הילידית והרב-תרבותית של אלברטה .התוכנית שואפת ליצור
פרובינציה שבה אנשים מרגישים שהם חלק מהחברה,
ושהתרבות והמורשת שלהם זוכות להערכה.



חוקים של פרובינציית אלברטה
 חוק החברות החקלאיות
 חלק  21בחוק החברות העסקיות  -חברות מחוץ
לפרובינציה*
 חוק החברות ,חלק ( 9חברות ללא כוונת רווח)
 חוק הספריות
 חוק האגודות של אלברטה
 חוק מיוחד של הרשות המחוקקת באלברטה

התוכנית כוללת שני ערוצי מימון נפרדים:
 רב-תרבויות והכללה
 עמים ילידים

חוקים פדרליים
 חוק מיוחד של הפרלמנט של קנדה
 חוק מס הכנסה (של קנדה ,שחל בפרובינציית
אלברטה (עמותות צדקה))

* שני ערוצי המימון פועלים על בסיס ההנחיות ,היישום ודרישות הדיווח של
תוכנית המענקים ליוזמות של רב-תרבותיות והכללה .יש לציין בטופס הבקשה
את ערוץ המימון הרלוונטי.




מימון
סכום המימון המרבי הוא .$25,000
דרישה למימון עצמי מקביל:
התוכנית מאשרת מימון על בסיס מימון עצמי מקביל .מגיש
הבקשה חייב לתרום סכום ששווה או עולה על גובה המענק
המבוקש לכיסוי הוצאות הפרויקט.
מימון מקביל יכול להתבטא בכסף ,עבודה ( $20לשעה
עבור עובדים לא מיומנים $35 ,לשעה עבור עובדים
מיומנים) ,ו/או תרומה של חומרים/שירותים (במחיר השוק
שלהם) ,או שילוב שלהם ,בתנאי שהם קשורים באופן ישיר
לפרויקט.

ארגונים קהילתיים רשומים ובמעמד תקין על פי אחד החוקים
הבאים:

יישוב של עמים ילידים או מטיס באלברטה
אוניברסיטה ,מכללה ,או מכון על פי ההגדרה בחוק
ההשכלה הגבוהה של אלברטה

* חייבות להיות בעלות כתובת באלברטה שמנוטרת באופן
קבוע על ידי חבר פעיל בארגון.

תוצאות התוכנית
פרויקטים חייבים לעמוד באחת או יותר מהתוצאות של
התוכנית:
 לתושבי אלברטה יש הבנה רב-תרבותית או בין-תרבותית
 תושבי אלברטה מודעים לאפליה ועובדים ביחד להפחתת
מחסומים
 תושבי אלברטה מתגאים ברקעים מגוונים ,שיוצרים
קהילות שדוגלות בקבלה ובהכללה
 תושבי אלברטה מרגישים שהתרבות והמורשת שלהם
זוכות להערכה
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הדרכה וחינוך ,כולל יוזמות שמטרתן להגדיל מודעות
תרבותית ,ו/או לסייע לתושבי אלברטה להבין את
ההשפעה של אפליה כמחסום להשתתפות מלאה של
פרטים בחברה:
 oבאמצעות פעילויות כגון סדנאות ,מפגשי
שולחן עגול ,כנסים ,שיחות קהילתיות ,יוזמות
מדיה חברתית ,משאבים או כלים לשימוש
הקהילה.

קדימות גבוהה יותר תינתן לפרויקטים אשר:
 עונים באופן הטוב ביותר לאמות המידה בהנחיות
 תקציבם השנתי נמוך מ$500,000-
 לא קיבלו מימון קודם מממשלת אלברטה
 מפגינים מעורבות של ארגונים שותפים מקהילת מגוונות
אחרות בפיתוח ,ביצוע ומעקב אחרי הפרויקט.

תאריכים חשובים

 בניית יכולת בקהילה באמצעות פעילויות מגוונות:
שיתוף של נהלים ,מחקר ומידע מבטיחים
o
פיתוח אסטרטגיות לתמיכה ברב-תרבותיות,
o
חילופי תרבות והכללה
הערכת יוזמות ותוכניות קיימות כדי לבטל
o
מחסומים לגישה ליוזמות או לתוכניות האלה
שיתוף תומכים בקהילה ,מומחים/זקני
o
השבט ,ושותפים אחרים בפרויקט.


הגדלת מודעות תרבותית באמצעות אירועים
קהילתיים שמעודדים באופן פעיל השתתפות של
אנשים מגוונים וחוגגים את המרקם הילידי והרב-
תרבותי של אלברטה.
אירועים קהילתיים שמתאפיינים באחד הדברים הבאים
יילקחו בחשבון:
מעורבות של קבוצה תרבותית אחת או יותר
o
בפיתוח ובביצוע של האירוע ,שמעודד ומפגין
הכללה
אירועים שבונים מודעות והבנה גדולות יותר
o
של הגיוון של אנשים בקהילה
פנייה פעילה לתרבויות אחרות להשתתף
o
באירוע
o
ההשתתפות פתוחה לציבור הרחב.

תאריכים אחרונים להגשה על פי מחזורים:
 מחזור  1 - 1במרץ
 מחזור  1 - 2בספטמבר
תאריכי יידוע:
 מחזור  - 1אוגוסט
 מחזור  - 2פברואר

לפני ההגשה
נא לקרוא את ההנחיות של תוכנית רב-תרבותיות ,עמים ילידים
והכללה ,ואת הכלי לסיוע בהגשת בקשות בכתובת:
https://www.alberta.ca/multiculturalism -indigenous.and-inclusion-grant-program.aspx
הכלי לסיוע בהגשת בקשות מספק מידע על טיפים לכתיבת
הבקשה ,רשימת תיוג ,הגדרות ודוגמאות של פרויקטים.

הגשת בקשות
בדוא"ל (מועדף)MIIGProgram@gov.ab.ca :
בדואר:
Multicultural, Indigenous and Inclusion Grant
Program
Alberta Culture, Multiculturalism and Status of Women
Suite 212, 17205 – 106A Avenue
Edmonton, Alberta T5S 1M7

יצירת קשר
קו טלפון (שיחת חינם)1-800-642-3855 :
אתר אינטרנטalberta.ca/multiculturalism -indigenous- :
and-inclusion-grant-program.aspx
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