תאריך05/05/19 :

הזמנה להגשת מועמדות
למלגת :רכז/ת דיור
לפרויקט המלגות" :כאן גרים"
שנה"ל תש"פ (לאיוש מידי)
תכנית כאן גרים:
תכנית "כאן גרים" היא תכנית מגורים חברתית וחדשנית ,המופעלת על ידי
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל-ארגון גג ארצי יציג ,ע"ר (להלן:
"ההתאחדות ") בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי (להלן" :המשרד"),
ובמסגרתה סטודנטים יתגוררו בבתיהם של אזרחים ותיקים תמורת מלגה וקיום
 180שעות של פעילות חברתית עמם במהלך שנת הפעילות .הפרויקט מהווה
מענה לצרכים הבוערים ביותר בקרב שתי האוכלוסיות .מצד אחד לתופעת
הבדידות הנפוצה בקרב אזרחים ותיקים החיים בגפם ,ומצד שני למחירי הדיור
הגבוהים איתם נאלצים להתמודד הסטודנטים ,אשר רובם מתגוררים בדירות
שכורות.
לריכוז הפעילות בשנת תש"פ באזוריה השונים אנו מגייסים כעת רכזים למלגת
רכז/ת דיור .מלגה זאת תחל בחודש יוני  2019ותסתיים בסוף חודש נובמבר 2019
וכהגדרתה במסגרת מפרט המלגה שיועבר למועמדים לתכנית (להלן:
"התכנית" ,או" :הפרויקט" ,להלן" :שנת הפעילות").
***למתאימים תיתכן אופציה להארכה לשנת מלגה מלאה***

המלגה המוצעת :ההתאחדות מזמינה סטודנטים להגיש את מועמדותם לתכנית
בעבור מלגת רכז/ת דיור ,כהגדרת התפקיד מטה (להלן" :התפקיד").
גילוי נאות:
מועדים המעוניינים להציע את מועמדותם לתפקיד במסגרת התכנית ,יעשו זאת
לאחר שלקחו בחשבון את האמור להלן:
 .1תחילת הפעילות במסגרת התפקיד והתכנית הינה ביום  1בחודש יוני2019 ,
(להלן" :תחילת הפעילות").
 .2בשנת הפעילות יכול שהפרויקט ,על משתתפיו ,יתועד ויצולם על ידי
מצלמות במסגרת הפקת סדרה תיעודית אשר תתעד את התכנית ואת
פעילות המשתתפים בתכנית .תשומת לב המועמדים כי בהגשת
מועמדותם להשתתפות בתכנית הנם מסכימים לקחת חלק בצילומים
כאמור ,ככל שיידרשו לכך .מובהר כי טרם תחילת ההשתתפות האמורה
יידרשו המשתתפים לחתום על מסמכים מתאימים.
במסגרת התפקיד:
-

עבודה אל מול מנהל התוכנית והרכזים האזוריים

-

ראיונות קבלה לתוכנית לסטודנטים ולאזרחים ותיקים

-

ביקורי בית אזרחים ותיקים לבדיקת התאמתם לתוכנית

-

"שידוכים" והתאמות בין הסטודנטים לאזרחים הוותיקים

-

אחראיות כוללת על כ 25-זוגות (סטודנטים ואזרחים ותיקים)

-

זמינות גבוהה בחודשי הקיץ יולי -אוקטובר

-

מעקב ועדכון שוטף של הנתונים והפקת דוחות מתאימים

דרישות התפקיד:

סטודנט שנה ב' ומעלה או סטודנט לתארים מתקדמים -חובה
עדיפות לסטודנט ממקצועות הטיפול והחינוך (עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה,
מדעי ההתנהגות ,חינוך ועוד)
ניסיון בביקורי בית  -יתרון
בעל יכולות בינאישיות מעולות ,אחראי " ,ראש גדול"
נדרשת יכולת לניידות  -לשם ביקורי הבית.
יכולת לסדר ,ארגון ושימוש ביישומי אופיס
משך המלגה -יוני -נובמבר **( 2019למתאימים תתכן אופציה להארכה של
כעשרה חודשים נוספים **)
תינתן מלגה על סך  ₪ 10,000עבור פעילות של  180שעות ,לאורך
החודשים יוני-נובמבר .2019
לשליחת קורות חייםproject.kangarim@gmail.com -
** רק פניות מתאימות תענינה**

