הצטרפות ליוזמת לילה טוב | לבלות בלי הטרדות
"לילה טוב" היא יוזמה משותפת של בלייניות ,לקוחות ובעלי ברים ,מועדונים ועסקים בתחום המסעדות והאירוח
בישראל ,בהובלת מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ,שמטרתה לשים סוף לתופעת ההטרדות והפגיעות
המיניות בחיי הלילה ובתרבות הבילוי והפיכתם לבטוחים יותר עבור כולן/ם.
האמנה מחייבת את החתומים עליה:
.1
.2
.3
.4

טיפול בתלונות על הטרדות מיניות באופן מיידי ומכבד ,בהתאם לעקרונות הנלמדים בהדרכת לילה טוב.
השתתפות של כלל צוות המקום בהכשרה שנתית שתועבר ע"י רכז/ת לילה טוב מטעם מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה
מינית במחוז שלכם/ן .מטרת ההדרכות היא מתן ידע וכלים להתמודדות ,מניעה וטיפול בפגיעות מיניות.
מינוי אחראי/ת מטעם המקום שת/ירכז את הנושא ,כולל טיפול שוטף.
הצבת שילוט ברור עם לוגו של היוזמה ב 3-מקומות בולטים לפחות (כניסה ,אזור הגשת משקאות ומתחמי השירותים) .מטרת
השלטים היא הצהרה של המקום כי הוא מחויב לעקרונות האמנה ,העברת המסר העיקרי של האמנה ועידוד מבלים ומבלות
לפנות לחבר י וחברות הצוות אם הן/ם זקוקות/ים לעזרה בטיפול במקרה של הטרדה או פגיעה.

אנו מתחייבות ל:
-

זמינות מלאה לטובת המוסד ,הן להתמודדויות שוטפות והן לליווי במקרה הצורך.
הכשרה מקצועית וחווייתית שמותאמת לבית העסק על האופי הייחודי והצרכים שלו.
מתן כלים וידע שישפיעו ויתרמו קודם כל למוסד עצמו ביצירת מרחב בטוח לכלל הלומדים והלומדות בו ,ושנית לחברי וחברות
הצוותים שאמונים על תחום התרבות והפנאי במקום.
שלטי ״לילה טוב״ לתלייה אשר יינתנו במעמד ההכשרה.

רוצים/ות להצטרף! מה עכשיו?
.1
.2
.3
.4

שיחת תיאום ציפיות עם רכז/ת לילה טוב ,להכרות והבנת עקרונות האמנה והתחייבות לקיימה במלואה.
יש לתאם מפגש הכשרה לכלל הצוות במועד שנוח לכם ,ההכשרה תתקיים במקום עצמו .הדרכה במקום שמצטרף ללילה טוב
תתקיים אחת לשנה.
עלות הכשרה בסיסית 600 :ש״ח ,עבור מפגש הכשרה בן שעה וחצי
שליחת הלוגו שלכם :אנחנו נוסיף את שם המקום לרשימת המקומות החתומים על האמנה בדף הפייסבוק ובאתר שלנו,
ונפרסם פוסט "מצטרפים חדשים" אחת לזמן מה.

חשוב לדעת...
●
●
●
●

בהיותנו עמותה ללא מטרות רווח איננו גובות מע״מ.
הכשרה שתבוטל עד  48לפני מועד קיומה ,תחויב בחיוב מלא.
יש לעדכן אותנו בשם המדויק של בית העסק לשם רישום הקבלה וכתובת (פיזית או דוא״ל) למשלוח הקבלה.
תשלום בגין הפעילות מוכר כתרומה לצרכי מס על פי סעיף  46א' לפקודת מס הכנסה.

בציפייה לקראת שיתוף פעולה משמעותי ופורה ,שיצטרף למהלך רחב של עיצוב מחדש של חיי הלילה ותרבות הבילוי בישראל
והפיכתם לבטוחים יותר עבור כולן/ם .אנו כאן בשבילכן/ם ומעודדות אתכן/ם לנצל הזדמנויות שונות ואירועים מיוחדים לפרסם את
היותכם חלק מהיוזמה ,לעורר מודעות ולעודד את המבלים והמבלות לנהוג בהתאם.

אנחנו מאמינות שאפשר ליצור שינוי ממשי בחיי הלילה

שמחות שבחרתםן להצטרף אלינו!

