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 קול קורא!

 האגודה להתנדבות מגייסת מתנדבים בעלי צרכים מיוחדים לתכנית "עוצמה" להתנדבות במסגרת השירות הלאומי.

תכנית העצמה לצעירים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות שילובם במסגרת השירות הלאומי. התכנית  –" תכנית "עוצמה

הכנה לעולם התעסוקה והשתלבות בקהילה ובחברה מהווה עבורם את הצעד הראשון לפיתוח עצמאות אישית, 

 רה המועברת בגרעיןהליווי הינו פרטני על ידי אנשי מקצוע וישנה מעטפת חינוכית סדו. בפריסה ארצית הישראלית

 תי בתדירות גבוהה לכל אורך השנה.  הפעילות באופן קבוצ

 – מטרות

  ים מיוחדים לתרום לחברה במסגרת השירות הלאומי, לאפשר לצעירים בעלי צרכ –קידום שוויון ההזדמנויות בחברה

 להיות זכאים לאותן הזכויות של החיילים המשוחררים ולצאת לחיים האזרחיים ממקום של ביטחון ומסוגלות אישית.

  ציבורי בתפקידי  והמנהל הבריאותהשמה התנדבותית משמעותית ותרומה לקהילה בתחומי החינוך,  –חיבור לקהילה

משרדים ממשלתיים, מרפאות, , חולים בתי משרד ואחזקה. מקומות ההשמה כוללים שירות לקהל, הדרכה, טיפול,

 .עמותות וכו'בתי אבות, , חיים בבעלי טיפול, לחינוך מיוחד בתי ספר, גני ילדים, מוסדות

  ליך, שמירה תמיכה וליווי אישי על ידי אנשי מקצוע לצרכי הסללת התה –העצמה אישית ופיתוח מיומנויות תעסוקתיות

על מסגרת, חיזוק תחושת השייכות ומתן ידע, ניסיון וכלים להתמודדות עם הנורמות המקובלות בשוק התעסוקה 

 ובחיים האזרחיים.

  – על התכנית

  בעלי צרכים מיוחדים שאינם מתגייסים או מתנדבים לצבא אשר  14-03התכנית מיועדת לצעירים בין הגילאים

  גרת השירות הלאומי ולהשתלב בקהילה באופן מיטבי.מעוניינים לתרום לחברה במס

 חודשים. 10שעות שבועיות במקומות ההשמה למשך  37-87-התנדבות של כ 

  ם להתנייד באופן עצמאי בתחבורה הציבורית ביכולתלשרת ש אישיתה מוטיבציההרצון וההתכנית מתאימה לבעלי

 ולהשתלב במסגרת תעסוקתית מותאמת ומונגשת.

  רכז חינוכי מלווה את המתנדבים באופן פרטני תוך ביקורים במקומות ההשמה, קיום שיחות אישיות  –ליווי ויחס אישי

 ובניית תכנית קידום אישית לצורך תמיכה, העצמה והתמודדות עם קשיים ומכשולים.

  יבוד חוויית השירות, גיבוש המתנדבים נפגשים ליום פעילות קבוצתי וחווייתי פעמיים בחודש לצורך ע –ליווי קבוצתי

 זהות אישית וקולקטיבית, חיבור לערכים, שמירה על מסגרת והכנה לעולם התעסוקה. 

  – תהליך הקבלה

 .תיאום ראיון עם רכז האגודה במחוז המגורים 

 .מילוי טופס שאלון למועמד 

  דת זהות. ד. תמונת פספורט. על כשירות לעבודה. ג. צילום תעו . אישור רפואיפטור מהצבא. ב .א –המצאת מסמכים

 פרטי חשבון הבנק של המועמד/ת. .רפואית. ו סודיות ויתור טופס .ה

  בחירת מקום השמה ותיאום ראיון מעסיק אליו יגיע גם הרכז המלווה. –השמה התנדבותית 

 אבחון, מוכרות ברווחה, זכאות לקצבת נכות, אישור אפוטרופוס. –*מסמכים נוספים רלוונטיים 

 .בפריסה ארציתעילה את התכנית מפהאגודה 
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