'עתיד בטוח''  -המועצה הציבורית למניעת אלימות
בשיתוף עם תנועת ה"הרוטרי" בישראל
מעניקים מלגה לסטודנטים בעלי ניסיון בהדרכה
למקבלי המלגה תינתן הכשרה מקצועית ,שבסופה יעבירו את סדנת ''מנהיגות צעירה לעתיד בטוח''
(למניעת אלימות – אס''א ,אלימות ,סמים ,אלכוהול) לקבוצת תלמידי תיכון.
זו הזדמנות לרכישת ניסיון ומיומנויות מקצועיות ,בנוסף למלגה.
להנחיית קבוצה אחת תוענק מלגה בסך  0,444ש"ח ולהנחיית שתי קבוצות תוענק מלגה בסך  0,444ש"ח.
המאפיינים  /קריטריונים לקבלה לפרויקט:
ניסיון בעבודה עם קבוצות נוער ,מקצועיות ,ניסיון בהדרכה והנחיית קבוצות ,יכולת בניית מערכי שיעור ,עצמאות ויכולת
הובלה ,אחריות ויצירתיות ,ראייה מערכתית ,יחסי אנוש טובים ,שליטה בשפה העברית ,זמינות בשעות הצהרים  /אחה"צ
ויכולת ניידות (ברכב או בתחבורה ציבורית).
הסטודנטים שעונים על הקריטריונים מבין הפונים יוזמנו לראיון אישי.
תנאי לקבלת המלגה הוא השתתפות בכל ימי ההכשרה שייקבעו לפני תחילת הפרויקט.
על הפניות להגיע לידינו בהקדם האפשרי ,לכתובת מיילmanhigut_09@walla.com :

לידי מיכל תחת הכותרת :מנחה למנהיגות צעירה לעתיד בטוח
מצורף:
פרטים על הפרויקט
טופס הגשת מועמדות
* הוקצו מספר מלגות המיועדות ליוצאי העדה העיראקית – נא לציין אם עומד/ת בקריטריון.

לכבוד
עתיד בטוח  -המועצה הציבורית למניעת אלימות בקרב ילדים ונוער
ותנועת הרוטרי בישראל
באמצעות מייל manhigut_09@walla.com :

לציין :מנחה למנהיגות צעירה לעתיד בטוח

בקשה להשתלב בפרויקט ''מנהיגות צעירה לעתיד בטוח''
אני מעוניין/ת להגיש מועמדות לקבלת מלגה ולהשתלב בפרויקט ''מנהיגות צעירה לעתיד בטוח".
ידוע לי כי להנחיית קבוצה אחת תוענק מלגה בסך ₪ 00444
ולהנחיית שתי קבוצות תוענק מלגה בסך ₪ 00444
ידוע לי כי הפעילות תכלול:
 השתתפות ב 8 -ימי עיון שיתקיימו לפני ובמהלך הפרויקט. מסגרת ההתנדבות הינה  044שעות  04 :שעות הכשרה ו  04שעות הנחייה קבוצת מנהיגות. העברת סדנת מנהיגות מלאה בת  00מפגשים לקבוצת תלמידי תיכון ע"פ המפרט של תוכנית הפרויקט. מעורבות בגיבוש קבוצת המנהיגות 0ביוזמות של הקבוצה למאבק באלימות ובהסברת הנושא בביה"ס.מצורפים:
מסמך קורות חיים ב .word
 3ממליצים  /המלצות ופרטי התקשרות לממליצים.
פרטים אישיים:
שם פרטי  +שם משפחה
ת.ז
כתובת
מס .טלפון
מס .טלפון נייד
דוא"ל
שם האוניברסיטה  /המכללה
הפקולטה ,שנת הלימודים וחוגי הלימוד
הריני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי ל"עתיד בטוח" הם נכונים.
שם:

_____________________

חתימה_____________________ :
אנו שמחים על פנייתך ומאחלים לך הצלחה רבה.

תאריך__________________________:

נבחרת מנהיגים צעירים לעיצוב עתיד בטוח ,חופשי מאלימות
הנושא
פרוייקט ייחודי לפיתוח "נבחרת מנהיגים צעירים לעיצוב עתיד בטוח 0חופשי מאלימות" במסגרת בתי הספר התיכוניים להעצמה
ולמאבק באלימות ובהתנהגויות סיכון בקרב ילדים ונוער.
הרקע
במדינת ישראל יש מעל שני מליון ילדים ובני נוער .רבים מהם הנם קורבנות להצקה 0הטרדה 0ואף התעללות מילולית 0פיזית
ורגשית.
במציאות של ריבוי מסרים ואינפורמציה לא מבוקרת 0התנהגויות אלימות הופכות לנורמה השלטת.
לכל ילד בישראל הזכות לעתיד בטוח :הזכות להתפתח 0לצמוח 0להצליח ולגדול חופשי מפחד וחרדה מפני אלימות והתנהגויות
סיכון.
הצורך בפיתוח כוחות פנימיים – יכולות אישיות וחברתיות בקרב בני הנוער
 בני הנוער מהווים מודלים משמעותיים והשפעתם על הילדים גבוהה לעיתים מזו של המבוגרים.
 העדר עיסוקים ועניין לילדים ולנוער בשעות הפנאי – מהווה סיכון להיגרר לדפוסי התנהגות חריגים
(כגון :אלכוהול 0סמים 0אלימות 0ונדליזם).
 צבירת תסכולים שעלולים לפגוע בזיקה 0בהזדהות ובתחושת השייכות.
 הצורך לגבש מודל חיובי לילדים צעירים.
 הצורך לעצב ולהעצים מנהיגות צעירה 0פעילה ומפעילה.
 היעד להפוך קבוצת נוער לראש חץ לקידום איכות החיים 0והתמודדות עם תופעות של אס"א.
המטרות:
מטרת על – פיתוח מנהיגות צעירה 0תוך צמיחה אישית וחברתית וכלים מעשיים לפעול ולהפעיל.
 חוללות פנימית :חיזוק ושיפור היכולות האישיות-רגשיות ( )E.Qשל המשתתפים :מודעות עצמית 0דימוי והערכה עצמית0התמדה ויכולת עמידה בלחצים 0מתחים ודילמות 0יכולת לקבל החלטות להתמודד ולפתור בעיות.
 העצמה חברתית :שיפור הכישורים החברתיים – אינטראקטיביים :היכולת לתקשורת בינאישית אסרטיבית 0אמפטיהורגישות לצרכי הזולת 0היכולת לשכנע 0להלהיב ולהנהיג.
 גיבוש פרטני וקבוצתי :בניית מוטיבציה לפעול למען עצמם ולפעול בבית הספר ובקהילה לקידום איכות החיים 0תוך פריסהבשיטת המניפה.
השיטה:
הענקת מלגות לימוד לקבוצת סטודנטים לתואר שני בתחום מדעי ההתנהגות .הכשרת הסטודנטים להעברת סדנה של 00
מפגשים לקבוצות נוער בגילאי ( 01-08כיתות י'-י"א) הסדנה משפרת את היכולות האישיות והכישורים החברתיים –
אינטראקטיביים 0להתמודד עם משימות ואתגרים של מנהיגות בפועל -לעיצוב עתיד בטוח ואקלים דוחה אלימות בדרך של
מודלינג –  – Modelingוהפעלת נוער צעיר יותר – למען עתיד טוב יותר .בעזרת נושאים כגון תקשורת בונה 0ביטוי ושליטה
בכעסים ותיסכולים 0פתרון בעיות בצורה חברית ובדרכי שלום ועוד .הסדנה נותנת הזדמנות להתמודד עם משימות ואתגרים
של מנהיגות בפועל – בליווי מנחה -מאמן :המשתתפים מפעילים נוער צעיר יותר ויוזמות מגוונות – למען עתיד טוב יותר.
לפרוייקט יתווסף מחקר מלווה.
התוצאות:
בני הנוער מקבלים כלים מעשיים לפיתוח מנהיגות ופועלים הלכה למעשה בפרוייקטים של מאבק באלימות שהם יוזמים 0כמו כן
לרשותם דמות בוגרת כמודל ולצורך התייעצות .הסטודנטים מקבלים הכשרה בתחום ממומחים 0ומעמיקים את מעורבותם
בקהילה.

