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 .  עמותת אנוש סניף קריית טבעון –התנדבות סטודנטים הנידון: 

 

 שלום רב,

עם  אנשים המתמודדים רווחתם וזכויותיהם של למען לפעול במטרה משפחות כארגון 8791הוקמה בשנת עמותת אנוש 

המועדון מהווה מוקד מים מועדונים חברתיים הפועלים בכל חלקי הארץ. קיימגבלה נפשית. במסגרת פעילות העמותה 

פעילות חברתית לנפגעי הנפש בקהילה ומהווה מסגרת לשיקום ולהעלאת איכות החיים ומיומנויותיהם של נפגעי הנפש. 

ה להעניק להם פעילויות המועדון כוללות: חוגים, הרצאות וסדנאות, ערבי חברה ותרבות, טיולים, וכו' וכל זאת במטר

 תחושת שייכות ולהוציא אותם מהבדידות והניתוק החברתי. 

חברי המועדון החברתי בקריית טבעון הינם אנשים המשולבים בקהילה אשר מתמודדים עם פגיעות נפשיות מגוונות. 

גבוהה לכבד  חברים, בעלי מוטיבציה חזקה להשתלב בחברה על כל תחומיה, בעלי נכונות מאוד 81-המועדון שלנו מכיל כ

את הסובבים ולנסות לעזור להם בשעת הצורך. רוב חברי המועדון מנהלים משק בית באופן עצמאי, לחלקם הגדול משרות 

 מלאות בתחומי התעסוקה השונים או משרות חלקיות, וכמה מהם בעלי רכב. 

 מטרת ההתנדבות : 

 יצירת קשר אישי הדדי פתוח, כנה ואמיץ.  .8

 . המעלות את הערך העצמי עידוד ליצירה ומעורבות .8

 . סיוע בלמידה והקניית מיומנויות בסיסיות הדרושות לפיתוח יחסים בין אישיים .3

 מסגרת ההתנדבות : 

הקשורים לפעילות  םאחת לשבוע למשך כארבע שעות הכוללות השתתפות בפעילות הקבוצתית, השתתפות באירועי

 עם רכז המועדון. ואחת לחודש שיחת הדרכה אישית של כשעה הקבוצה, 

 : הנחיות לסטודנטים/ות המשתתפים/ות בתוכניות אלו

     .הגעה למועדון החברתי אחת לשבוע למשך ארבע שעות 

  .השתתפות בפעילות הקבוצתית 
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 .הגעה לשיחת הדרכה עם רכז המועדון אחת לחודש ועדכון של הרכז במהלך השבוע 

 ודיווח לרכז המועדון.  רישום שעות ההתנדבות באופן שוטף ע"י הסטודנט/ית 

  ולעמותת אנושבפרט  מועדון החברתיאנו רואים במתנדב/ת המצטרף/ת למועדון שותף/ה מלא/ה ל -שותפות בפרויקט 

בהכנות, במידת הצורך, של אירועי שיא שונים, כגון:  מצופה גם להשתתף ואף לעזור לצוות בכלל, ומכאן המתנדב/ת

 חגים, אירועי סוף שנה וכד'.

 לות. בסוף השנה, שיכלול את תיאור משימת ההתנדבות, אופן הביצוע וסיכום שנת הפעי יק לסיכום ההתנדבותהגשת ת

 בנוסף, יתלווה סיכום של רכז המועדון וקביעת ציון ע"י הרכז. 

 .נקודות האקרדיטציה יהיו בתיאום עם ראש החוג הרלבנטי ויורדו משיעורי הבחירה 

 

 

  –אנשי קשר 

 2485474858ועדון: יפתח לביא, רכז המ

 2454812817גילי ברלינגר, מדריכה: 

 נשמח לשיתוף פעולה

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                    

 

 הנהלת מועדון חברתי 'אנוש' טבעון.                                                                                                                                  
 

 

 

 

 


