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תכנית מלגות

מעורבים בקהילה
התכנית כוללת מגוון פרויקטים קהילתיים בתחומי חינוך ורווחה ,בשיתוף עמותות ,בתי ספר ומרכזים קהילתיים
ברחבי חיפה והאזור.
סטודנטים שיתקבלו לתכנית יתבקשו לבצע כ 4-שעות פעילות בשבוע 110 -שעות פעילות בשנה ,עבור מלגה
על סך  8,000ש"ח.
קריטריונים לקבלה:


יתרת לימודים של שנתיים -סטודנט



ללימודים בשנה א'/ב' בתואר ראשון

ניסיון מוכח בפעילות חברתית/קהילתית-
יתרון

או ללימודים בשנה א' בתואר שני



יכולות מנהיגות ,ארגון וביצוע.

באוניברסיטת חיפה.



מחויבות לפעילות חברתית משמעותית



תכנית לימודים בהיקף של  80%ומעלה



מודעות ומעורבות חברתית.

למשך שנתיים


קריטריונים ייחודיים בהתאם לפרויקטים
השונים

פירוט פרויקטים בתכנית מעורבים בקהילה
עמותת אק"ים-חיפה
העמותה פועלת למען שיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחותיהם.
העמותה מספקת מגוון שירותים בתחומי החינוך ,התעסוקה ,החברה והדיור בחיפה רבתי .העמותה מפעילה
מערך דיור ענף ,מועדון חברתי ,בי"ס לחינוך מיוחד ומרכז יום לגילאי .+21
הפעילות בעמותה כוללת ליווי אישי או קבוצתי של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,במסגרת הוסטל
או דירות בקהילה ,ביישובים :חיפה ,קריות ,טירת כרמל .ניתן לפעול כל השבוע (א-ה' ,20:00-16:00 :ו-ש:
בוקר/ערב)
אתר העמותהhttp://www.akim.org.il/index.php/haifa :
בית הקהילות
מרכז לקהילות הלהטב"ק בחיפה והצפון .הבית נותן מענה לכלל האוכלוסיות הגאות במטרה לפתח תרבות גאה
בחיפה והצפון ולתת מענים רחבים של רווחה ובריאות .פעילות הבית כוללת קבוצות חברתיות שונות לנוער
ולמבוגרות/ים ,מרחב בטוח לנוער ,קליניקה ,מרפאה ,אירועי תרבות ,חוגים ופעילויות הסברה והעשרה שונות.
פעילות במלגה תעסוק בפן החברתי-קהילתי של בית הקהילות (כדוגמת הנחיית קבוצות חברתיות) ולקיחת חלק
במערך חונכות וליווי (למשל ,חונכות ליוצאים 'טריים' מהארון) .תינתן הכשרה והדרכה לאורך השנה.
אתר המרכז/https://www.facebook.com/Haifa.LGBT.House :
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עמותת דלת פתוחה -לקידום מיניות בריאה
מטרת העמותה לקדם חברה שבה כל משפחה ופרט נהנים/ות מבריאות טובה ומאיכות חיים ,ללא תלות במקורם
האתני ,הדתי או התרבותי .העמותה מובילה את המדיניות להנגשת שירותי בריאות מינית למתבגרים ולצעירים
ולהכרה בזכות לבריאות מינית ,מתוך תפיסה כי כל אדם רשאי לקבל החלטות במודע ובאופן חופשי ,תוך נגישות
שווה לחינוך ולשירותי בריאות איכותיים.
במסגרת הפעילות בעמותה ישולבו הסטודנטיות/ים בפעילות השוטפת של מרכז הייעוץ .פעילות זו תכלול :מתן
כלים והכשרה למתן ייעוץ לפונים למרכז ,לקיחת חלק בפעילויות קהילתיות לנוער ברחבי העיר חיפה ,השתתפות
בהקמה

של

תכניות

שנתיות

של

העמותה

ברחבי

העיר

מול

גורמים

עירוניים

מובילים.

במסגרת הפעילות מצופה מהסטונדטיות/ים להגדיל ראש ,להוות מודלינג ,להיות חלק מלא מצוות המתנדבות/ים
של מרכז הייעוץ ,השתתפות במפגשי הכשרה ובמפגשי הדרכה חודשיים.
אתר העמותהhttps://www.opendoor.org.il :
החצר הנשית בחיפה
מרחב פתוח ,בטוח ,ולא פורמלי לנערות וצעירות במצבי סיכון והדרה חברתית' .החצר' שוכנת בשכונת הדר
בעיר ,פתוחה  3ימים בשבוע ונותנת מענה הוליסטי לנערות וצעירות בגילאי  .25-15המענה כולל סיוע קונקרטי
(מקום בטוח ,ארוחה חמה ,ביגוד ,כביסות ,ליווי רפואי) ,חברתי ,רגשי ,מיצוי זכויות .ל'חצר' מגיעות נערות
וצעירות מרקעים ומוצאים שונים והיא מהווה מרחב רב-תרבותי.
גיל מינימום להגשת מועמדות.24 :

פעילות הסטודנטיות ב"חצר" כוללת עזרה בתפעול המקום ותפקיד

משמעותי ביצירת הקשר עם הנערות והצעירות -להוות קשר תומך ,מעצים וחם עבורן .כמו כן ,לקחת חלק ולהיות
שותפות בתהליכים אישיים וקבוצתיים עם הנערות והצעירות .נדרשת השתתפות במפגשי צוות ומפגשי הדרכה.
ימי הפעילות הם שני ,שלישי ,חמישי.
אתר העמותהhttp://hatzer.org.il/?page_id=147 :
עמותת הקרן לידידות
הקרן פועלת בשלושה תחומים עיקריים :עוני ורווחה ,חירום וביטחון ,עליה וקליטה ,ומסייעת באספקת מגוון רחב
של מענים וצרכים בסיסיים ,לאוכלוסיות מוחלשות.
אפשרות לפעילות במספר פרויקטים בקרן:
-

פעילות עם קשישים לצורך הפגת בדידות ,בקריות

-

ליווי משפחות עולות (מיועד לסטודנטים דוברי רוסית) -קריות ,עכו ונשר

-

פיתוח פרויקטים נוספים בקרן.

אתר העמותהhttp://www.yedidut.org.il :
עמותת פעמונים
ארגון חברתי ללא כוונת רווח .הארגון שואף למציאות שבה משפחות בישראל מנהלות חיים כלכליים ,מאוזנים
ואחראיים בדרך ישרה – מציאות שתסייע בבניית חוסן כלכלי-חברתי" .פעמונים" מדריך ומעניק ייעוץ פיננסי,
מספק ידע ,כלים והרגלים נכונים בתחום.
סטודנטים משתתפים בקורס הכשרה ייחודי בנושאים כלכליים שונים ולאחר מכן מלווים משפחות ויחידים.
פעילות בשעות אחרי-הצהריים והערב .ההכשרה תתקיים פעמיים בשבוע :יום ו' בבוקר ויום נוסף אחה"צ.
אתר העמותהhttps://www.paamonim.org :
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