חוברת מקומות התנדבות שכונת עזרא תשפ"ב

סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,
אנו שמחים להציג בפניכם את חוברת הארגונים והעמותות להתנדבות במסגרת מלגת מנהלת הדיור
לשנת תשפ"ב בשכונת עזרא.
מלגת מנהלת הדיור פועלת מזו השנה התשיעית במסגרת ההחלטה לקידום דיור בר השגה בתל
אביב-יפו ומוענקת ע"י אוניברסיטת תל אביב ,אגודת הסטודנטים וקרן תל אביב לפיתוח מטעם עיריית
תל אביב.
בחוברת זו ריכזנו עבורכם אפשרויות התנדבות מגוונות בעמותות וארגונים שונים הפועלים בשכונת
מגוריכם וזאת במטרה לסייע בשיפור חיי התושבים בשכונה.
אנו מאמינים כי לציבור הסטודנטים יש כח השפעה רב ולכן אנו רואים בכם את המפתח בסיוע חברתי
לו זקוקים תושבי השכונה.אנו מצפים מכם לקחת חלק אקטיבי בעיצוב חיי הקהילה ובטוחים שגם
אתם תרוויחו מכך במידה רבה.

מאחלים לכם שנה מוצלחת ,מלאה בעשייה ,התפתחות ונתינה ,סיפוק והצלחה רבה!

טיפים ונקודות חשובות:
איך בוחרים את מקום ההתנדבות?
הבחירה במקום ההתנדבות נעה בדרך כלל בין המקום שיהיה הכי נגיש ונוח לבין המקום הכי
משמעותי להתנדב בו...אז איך בוחרים?
יש כמה נתונים שמומלץ לשקלל בבחירתכם-החשוב מכולם הוא האם תוכלו לעמוד בזה? גם אם
תמיד חלמתם להתנדב עם אוכלוסייה מסויימת ,אם לא תוכלו להתחייב לא עשיתם בזה כלום...
הם מחכים לכם בקוצר רוח ,אתם מהווים עבורם נקודת אור וברגע שתבריזו ,סביר להניח שהם
יתאכזבו או יחושו תחושות אשמה שזה קשור אליהם או אפילו בגללם ,ולכן חשוב מאוד לבחור מקום
התנדבות שתוכלו לעמוד בהתחייבות הנדרשת .הבחירה בהתנדבות עם אוכלוסייה שתמיד רציתם
לסייע לה ,תסב לכם סיפוק רב ואם זה גם נגיש ונוח ,מה טוב .עם זאת קחו בחשבון שאתם תעזרו
ותסייעו בכל מקום התנדבות בו תבחרו ,כך שסיפוק ועשייה יהיו בכל מקרה!
מילוי פרטים מדויקים ונכונים-כתבו פרטים נכונים ומדוייקים והכי חשוב שתוודאו שאכן דירגתם נכון
את מקומות ההתנדבות כדי שבאמת נוכל לשבץ אתכם בהתאם לבחירותיכם.
הגישו בזמן! חשוב מאוד להגיש את בחירותיכם במועד שנקבע ,אחרי שאת מגישים את הטופס ישנם
מס' תהליכים שיש לעשותעל מנת שתתחילו את ההתנדבות בזמן ותתאפשר לכם מסגרת של 40
שעות שנתיות .כמו כן ,ישנם מקומות התנדבות בהם צריך לעבור ראיון התאמה וכו'.
צריכים פרטים נוספים? אל תהססו...
ריכזנו עבורכם את כל הפרטים שנראו לנו רלוונטים בבחירת מקום ההתנדבות אבל עם זאת ,תמיד
יש את מי שרוצה לדעת מעבר או להציע משהו נוסף .כל אחד מהארגונים וגם אנחנו נשמח לענות על
שאלותיכם-הפעילות במקום לא מספיק ברורה? עלה לכם רעיון שקשור לאחד הארגונים? נשמח
לשמוע אתכם! אתם מוזמנים לפנות לאנשי הקשר בארגון או למשרד מנהלת הדיור באמצעות המייל:
info@hometlv.org.il
היקף ההתנדבות -גובה התמיכה המקסימלי יעמוד על תשעת אלפים שש מאות ש"ח (₪ )9,600
לשנה לסטודנט.
מחצית מהתמיכה תוענק לסטודנט שעמד בקריטריונים ,לאחר כחצי שנת מגורים בכתובת והשלמת
מינימום  20שעות התנדבות ,עפ"י הקריטריונים והתנאים המפורטים וזאת בכל מקרה לא לפני סוף
מרץ .2022
מחציתה השנייה של התמיכה תוענק לסטודנט בסוף שנת השכירות ולאחר ביצוע של מינימום 50
שעות התנדבות ובכפוף לכך שעמד בקריטריונים והתנאים המפורטים לכל אורך שנת השכירות ובכל
מקרה לא לפני סוף אוגוסט  .2022מועד חלוקה שלישי יהיה בחודש אוקטובר  2022לטובת כאלו
שלא יעמדו בשני המועדים הראשונים או כאלו שחוזה השכירות שלהם מסתיים לאחר ה15/9/22-
תקנון המלגה
התקנון על כל פרטיו מופיע באתר של מנהלת הדיור -תקנון המלגה

ארגונים ועמותות
פירוט והרחבה

רכז/ת שכונה
תיאור הפרוייקט בין אופציות ההתנדבות המגוונות ,ישנו תפקיד רכז/ת השכונה ,תפקיד
המתאים לאנשים אחראיים ,יצירתיים ובעלי אמביציה שמעוניינים לעסוק בתהליכי עשייה
חדשים ומאתגרים ובחיבור הסטודנטים המתנדבים לשכונה ולאוכלוסיה המגוונת בה.
במסגרת התפקיד רכז/ת השכונה ת/יקח חלק בתכנון פרויקטים בשיתוף עם התושבים
המקומיים והגופים השונים הלוקחים חלק במלגה ,כגון :עיריית ת"א ,עמותות והארגונים
הפועלים בשכונה ורכזת המלגה באגודת הסטודנטים.

שם הארגון:

מרכז קהילתי אורים (עמיאל רמבם(

שם הפרוייקט:
תיאור הפרוייקט ומטרתו:

מעורבות בפרויקטים לקהילה

מתן מענה למרכז בסיוע לפרויקטים קהילתיים לכל הקהלים והגילאים

תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

סיוע לוגיסטי ואדמיניסטרטיבי לצוות המרכז במנהלה ובתפעול

הפעילות בהתאם ליכולות המלגאי

אוכלוסיית היעד:

מגיל הרך עד קשישים

הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

אורים 41

שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:
תפקיד:

מנהל

טלפון ליצירת קשר:
מייל:

יגאל חיים

054-7555564

haim_i@tel-aviv.gov.il

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
ימים ושעות פעילות אפשריות:

שרותיות ויחס אישי

ראשון עד חמישי החל מהשעה  15:30עד 20:00

