
    באר שבע  
 מענה קריטריון

   תחום: חינוך
 כן, כן האם יש קבוצה פעילה בעיר של ארגון איגי בעיר והאם בהשתתפות כלכלית של העיריה?

 האם בשנה האחרונה התקיימו הכשרות צוותי חינוך בנושא נוער להט"ב או משפחות להט"ב בשיתוף פעולה עם חוש"ן/ שב"ל
 כן בקהילה הדתית? (מורות ומורים, גננות, יועצות בתי ספר וכדומה)

 כן האם העירייה מנגישה לצוותים באגף החינוך ידע וחומרים לציון מועדים מיוחדים של הקהילה הגאה?
 מה אחוז בתי הספר בהם התלמידים משתתפים בסדנאות של חוש"ן, או ארגון אחר מהקהילה? ציין את האחוז כשבר עשרוני (סך

 25% כל בתי הספר/מספר בתי הספר בהם מתקיימת ההכשרה)
 כן  האם יש אחראי להט"ב בשפ"ח?

 כן האם בשנה האחרונה התקיימה הכשרה לצוותים בשפ"ח ו/או ליועצות חינוכיות על סוגיות הרלוונטיות לנוער מהקהילה הגאה?
  תחום: רווחה

 כן האם יש עו"ס פעיל.ה בעיר באגף הרווחה/המחלקה לשירותים חברתיים שאחראי.ת על נושא הלהט"ב?
  כן האם בשנה האחרונה התקיימו הכשרות צוותי רווחה בנושא להט"ב?

 האם קיימים שירותים נוספים ייעודיים ברווחה עבור קבוצות שונות בקהילת הלהט"ב שאינן נוער, מלבד אלו שציינו קודם? (כגון
 כן (4) משפחות להט"ב, קשישים.ות להט"ב, ועוד)

 כן, כן האם יש קבוצה פעילה בעיר של ארגון תהל"ה והאם בהשתתפות כלכלית של העיריה?
   תחום: ניראות ותחושת ביטחון

 כן  האם נתלה דגל הגאווה בבניין העירייה/ במרחבים ציבוריים, במאי - אוגוסט?
 האם העירייה פנתה בשנה האחרונה בפלטפורמות השונות שלה לקהילה הגאה ו/או השתמשה בייצוגים של הקהילה בפרסומים

 כן השונים שלה? (אונליין ואופליין)
 לא האם קיימים שירותים לא ממוגדרים בבניין העירייה הראשי?

   תחום: תשתית ומבנה אירגוני
 לא האם בוצעה התאמה בטפסים העירוניים השונים עבור קהילת הלהט"ב? (בדגש על משפחות להט"ב)

  לא האם יש עובד.ת מטעם העירייה או מילגאי אשר ייעוד תפקידה/ו הנו לרכז את תחום קהילת הלהט"ב בעיר באופן רוחבי?
 כן האם יש ועדה עירונית/מחזיק תיק להט"ב בעיר?

 מרכז האם קיים בעיר בית/מרכז קבע לפעילויות של הקהילה? במידה ולא, האם העירייה מספקת מקום מפגש קבוע במבנה עירוני?
 כן האם הסיעה של ראש העיר חתמה על "המצע הגאה" של האגודה טרום הבחירות המוניציפאליות באוקטובר 2018?

   תחום: תרבות
 כן האם התקיים אירוע גאווה בעיר, בקיץ 2019?

 כן האם העירייה השתתפה במימון אירוע הגאווה בעיר?
 כן האם נכח גורם בכיר מהעירייה באירוע הגאווה העירוני?

 כן האם אירוע הגאווה פורסם ע"י העירייה (פייסבוק, אתר, שילוט חוצות)
 כן האם לוגו העירייה נכח על ההזמנה הרשמית לאירוע הגאווה?

 האם מתקיימת בעיר פעילות תרבות סביב נושא הקהילה הגאה, לציבור הכללי ו/או לקהילה הגאה- נוער, משפחות, גיל שלישי-
 כן במסגרת פעילות העירייה? (לא כולל פעילות מאורגנת של ארגוני הקהילה)

 כן האם הועבר תקציב מהעירייה לטובת האירוע?
 כן האם נכח גורם בכיר מהעירייה באירוע העירוני?

 לא האם האירוע פורסם ע"י העירייה (פייסבוק, אתר, שילוט חוצות)
 כן האם העירייה הקצתה חדר או מבנה לטובת הפעילות?

 

 


