אות סגן שר הבריאות עבור פעילות יוצאת דופן לקידום הנגשה ומימוש של
זכויות הנובעות ממצב רפואי
מטרת אות ההוקרה "מקדמי זכויות":
האות נועד להעריך ולהוקיר את העוסקים בקידום ,הנגשה ומימוש של זכויות בתחום
הבריאות ,להעלות את המודעות לנושא ,לקדם שיתופי פעולה ולעודד את מוסדות הבריאות
לפעול לקידום הנגשה ומימוש זכויות אלה.
תהליך הבחירה:
הפעילויות שיוגשו יחולקו לארבע קטגוריות:
א .בתי חולים ומוסדות בריאות
ב .קופות חולים
ג .ארגונים חברתיים גדולים
ד .ארגונים חברתיים קטנים או אנשים פרטיים
ועדת שיפוט תמליץ לסגן שר הבריאות על זוכה אחד בכל קטגוריה.
ארבעת הזוכים יקבלו תעודות הוקרה ויוזמנו להצגת פעילויותיהם בכנס האגודה לזכויות
החולה ,שיתקיים ב 22-בדצמבר  ,2012י"ט כסלו ,התשע"ט.
כל הפעילויות שיוגשו יפורסמו בחוברת שתחולק לבאי הכנס ותפורסם באתרי האינטרנט של
משרד הבריאות ושל האגודה לזכויות החולה ,בדגש על הפעילויות הזוכות.
תנאי סף להגשת מועמדות:
* פעילות למען קידום ,הנגשה ו/או מימוש של זכויות הנובעות ממצב רפואי
* פעילות ללא כוונת רווח
* פעילות מתמשכת ולא חד פעמית
* פעילות שהצלחתה מוכחת
קריטריונים לשיפוט המועמדויות:
("מועמדות" – פעילות שהוגשה ע"י אדם או ארגון כמועמדת לאות ההוקרה)
 .1יעילות – 33%
אחוזי ההצלחה במימוש זכויות; מעקב ווידוא מימוש בפועל; מידת ההנגשה עבור
קהלי יעד מוגדרים; מידת ייעול התהליכים עבור מטופלים.
 .2היקף הפעילות – 23%
מספר האנשים שנעזרו בשירותי המועמד ומגוון האוכלוסיות שנעזרו ושיכולות
להיעזר בשירותי המועמד; מגוון הזכויות שהמועמד מסייע בהנגשתן ומימושן; מספר
המוסדות בהם מתקיימת הפעילות; פריסה גיאוגרפית של הפעילות.

 .3פוטנציאל ההרחבה ,ההתאמה וההפצה – 33%
המידה שבה הפעילות מניעה ומעודדת מעורבות ושותפות של גורמים נוספים
במערכת הבריאות ומחוצה לה לטובת הנגשה ומימוש של זכויות; פוטנציאל הרחבת
הפעילות והפצתה לאוכלוסיות נוספות ,למוסדות ולאזורים גיאוגרפיים נוספים
(בהירות מודל ההפעלה ,קלות ההטמעה והתפעול); שיתופי פעולה קיימים עם
המוסדות נותני הזכויות (כגון הביטוח הלאומי ,שירותי הרווחה ועוד).
 .4מקוריות ויצירתיות – 13%
שימוש בפלטפורמות חדשניות (דיגיטליות או אחרות) ,יצירת שותפויות חדשות,
עשייה ייחודית ובולטת בשטח מיצוי הזכויות.
 .5תכנית עבודה – 13%
איכות תכנית העבודה עבור הפעילות לטווח קצר (השנה הקרובה) ולטווח ארוך,
לרבות פירוט אבני דרך משמעותיות ,יעדים ומדדים .לארגונים – שימוש במשאבים
פנימיים של הארגון לטובת הפעילות (כגון כסף ,תשתית פיסית ,כח אדם).
ניקוד:
הקריטריונים לעיל ינוקדו על סולם ציונים בן חמש דרגות 1 :הוא הציון הנמוך ביותר ו5-
הגבוה ביותר.
ועדת שיפוט לאות "מקדמי זכויות" :2318
יו"ר – פרופ' מאיר אורן ,מנהל המרכז הרפואי הלל יפה (לשעבר) ומנכ"ל משרד הבריאות
(לשעבר)
ד"ר יצחק ברלוביץ' ,מנהל המרכז הרפואי וולפסון (לשעבר) וחבר הנהלה באגודה לזכויות
החולה
גב' יסמין ענבר ,סמנכ"לית האגודה לזכויות החולה
הרב אריה מונק ,מנכ"ל עמותת "בית חם"
גב' ליאורה טבת ,מנכ"לית העמותה להמופיליה
עו"ס מלכה פרגר ,מנהלת השרות הארצי לעבודה סוציאלית ,משרד הבריאות
עו"ד שמעון רייפר ,נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,משרד הבריאות
גב' נטע הבלין ,מנהלת תחום מיצוי זכויות ,משרד הבריאות
הגשת מועמדות:
הרואים עצמם מתאימים מוזמנים להגיש מועמדות בכתב לאגודה לזכויות החולה בכתובת
הדוא"לinfo@patients-rights.org :

מבנה הגשת מועמדות:
-

תיאור קצר של הפעילות.
פרטי קשר של המועמד/ת ושל מגיש/ת ההצעה ,כתובת אתר אינטרנט (אם יש).
לארגונים חברתיים  -אישור ניהול תקין בתוקף והיקף המחזור השנתי.
התייחסות נפרדת לכל אחד מהקריטריונים לשיפוט שהוזכרו לעיל.

-

שמות ופרטי קשר של עד שלושה ממליצים (עדיפות לאנשים שנעזרו בשירות).
הוועדה רשאית ליצור קשר עם הממליצים ולראיין אותם ,אך אינה מתחייבת לעשות
זאת.

המועמדות תוגש במסמך בתכנת  ,Wordבגופן  ,Davidגודל גופן ,12 :מרווח בין תווים:
רגיל ,מרווח בין שורות ופסקאות ,1.5 :רוחב שוליים :רגיל (עליונים ותחתונים ,2.45 -
שמאליים וימניים  )3.12 -וטקסט מיושר לשני הצדדים .הגשת המועמדות לא תעלה על
שלושה עמודים.
צרופות:
-

-

לטובת החוברת המסכמת יש לצרף:
 oתיאור של הפעילות ב 200-מילים (הטקסט יעבור עריכה ע"י המארגנים).
 oלוגו הארגון או תמונה של המועמד/ת ,באיכות הדפסה.
 oפרטי התקשרות לפרסום לציבור הרחב.
ניתן לצרף מצגת ובה תאור מפורט של מודל הפעילות.
ניתן לצרף פרסומים המעידים על הפעילות (כגון פרסום עיתונאי ,דו"ח פעילות
וכדומה).

*מועד אחרון להגשת מועמדות ,13.10.12 :ד' חשוון ,התשע"ט.
הפרסים יוענקו בטקס מיוחד בכנס השנתי של האגודה לזכויות החולה ,שיתקיים ב22-
בדצמבר  ,2318י"ט כסלו ,התשע"ט.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגודה לזכויות החולה03-6022934 :

* ההשתתפות אסורה על חברי האגודה לזכויות החולה ,עובדי מטה משרד הבריאות והארגונים
המיוצגים בוועדת השיפוט.

