ידידים -למען הנוער והחברה
דצמבר 9002

לכבוד :מכללת אורנים ,ועדת אקרדיטציה לפעילות חברתית והתנדבותית בקהילה.

הנידון :התנדבות סטודנטים  -ארגון ידידים .
שלום רב,
ארגון "ידידים" למען נוער וחברה הינו עמותה הפועלת ללא מטרות רווח ומטרתה קידום בני נוער
עולים ומהגרים הנמצאים במצבים של סיכון ומצוקה ושילובם בחברה בישראל.
הארגון מפעיל מגוון של פרויקטים שונים בפריסה ארצית ,ואלו שניים מהפרויקטים:
תוכנית 'סיכויים' -נוער עובר חוק :התוכנית נולדה ביוזמת המשרד לקליטת עלייה
וידידים' ובשותפות עם שירות המבחן לנוער ,משטרת ישראל ,והקרן לילדים ונוער בסיכון של
המוסד לביטוח לאומי.
מטרת התכנית .1 :מניעת עבריינות חוזרת וצמצום מימדי פשיעה בקרב בני נוער עולה
בגילאי  19-11שנחשדו או הורשעו בביצוע עבירה.
 .9הרחקת בני נוער עולים וותיקים ממעגל הפשיעה ושילובם בקהילה במסגרות נורמטיביות.
 . 3מתן מענים רשותיים  ,קהילתיים וממלכתיים ליצירת "רשת ביטחון" למניעת התדרדרותו
של הנוער העולה והוותיק.
כל הנערים מופנים לתוכנית ע"י שירות המבחן לנוער ומשטרת ישראל.
'סיכויים' פועלת נכון להיום בעשרים ושישה ישובים ,ונחשבת לתוכנית שהצלחתה הוכחה הן
ע"פ תחושות אנשי המקצוע שמלווים את התוכנית בשטח והן במחקר מלווה שהתבצע
לאחרונה ע"י דר' ארנון אדלשטיין.

בכל יישוב ישנו רכז -עובד מלווה יישובי  ,המרכז את התוכנית ביישוב והוא אחראי גם על לווי
והכשרת קבוצת החונכים .
מסגרת התוכנית :קבוצה של כ 51-נערים ונערות ,שעתיים שבועיות הכוללות מפגש חונכות אישי,
אחת לחודש פעילות קבוצתית ,והשתתפות באירועים הקשורים לפעילות הקבוצה ,אחת לחודש
הכשרת חונכים במשך שעתיים ושיחה אישית אחת לחודש עם הרכזת ( .כל אלו כחלק ממספר
השעות השנתי).

פרוייקט סל"ע – סיוע לנערות עולות :הפרויקט פונה לנערות עולות או בנות מהגרים
בגילאי  ,51-51שעוברות את משבר גיל ההתבגרות לצד משבר העלייה או החיים במשפחה מהגרת.
מתוקף כך הן סובלות מקשיים חברתיים ,לימודיים ,תרבותיים ,ואישיים .נערות אלו מתקשות
בעצם הגדרתן העצמית המושפעת מתרבות המקור שלהן והתרבות הישראלית .במצב זה נערות
אלו נקלעות למצבי סיכון שונים כגון נשירה מבית הספר ,התרועעות עם בני מיעוטים ,חשיפה
ופגיעה לאלימות פיזית ,נפשית ועוד.
מטרות הפרוייקט:
 )1יצירת מערכת תמיכה חברתית לנערה העולה.
 )9שילוב חברתי ותרבותי של נערות עולות בחברה.
 )3העלאת הביטחון העצמי והדימוי העצמי של הנערה המתבגרת.
 )4פיתוח מיומנויות וכישורי חיים לנערה המצויה במצבי סיכון.
מסגרת הפרוייקט :קבוצה של כ 10-נערות ,כאשר לכל נערה מוצמדת חונכת – סטודנטית
מלווה המהווה גם מודל אישי .חונכות אישית מתבצעת אחת לשבוע למשך שעתיים ,פעילות
קבוצתית מועברת על ידי רכזת הקבוצה אחת לחודש לנערות בליווי החונכות על פי מערך
הדרכה שנתי .בנוסף ,מתקיימת הכשרה על ידי רכזת הקבוצה לסטודנטיות החונכות ברמה
הקבוצתית -אחת לחודש וכן גם ברמה הפרטנית אחת לחודש.
אנו מעוניינים להפעיל סטודנטיות בתפקיד חונכות בפרוייקט זה.

בכל יישוב ישנה רכזת המרכזת את התוכנית ביישוב והיא אחראית גם על ליווי והכשרת
קבוצת החונכות.

הנחיות לסטודנטים/ות המשתתפים/ות בתוכניות אלו:


הגעה למפגש חונכות אישי עם הנער/ה אחת לשבוע למשך שעתיים.



הגעה והשתתפות בפעילות קבוצתית אחת לחודש למשך שעתיים.



הגעה והשתתפות בהכשרת חונכים/ות אחת לחודש למשך שעתיים.



הגעה לשיחת הנחיה עם רכזת הקבוצה אחת לחודש ועדכון של הרכזת במהלך השבוע.



רישום שעות ההתנדבות באופן שוטף ע"י הסטודנט/ית ודיווח לרכזת התוכנית.



שותפות בפרוייקט  -אנו רואים בחונך/ת המצטרף/ת לאחת התוכניות שותף/ה מלא/ה
לתוכנית בפרט ולארגון "ידידים" בכלל ,ומכאן החונך/ת מצופה גם להשתתף ואף לעזור
לרכזת בהכנות ,במידת הצורך ,של אירועי שיא שונים ,כגון :חגים ,אירועי סוף שנה וכד'.



הגשת תיק לסיכום החונכות בסוף השנה ,שיכלול את תיאור משימת ההתנדבות ,אופן
הביצוע וסיכום שנת הפעילות .בנוסף יתלווה סיכום של הרכזת וקביעת ציון ע"י הרכזת
ומנחת התוכנית.



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



נקודות האקרדיטציה לא יחולו על סטודנטים/ות שמתנדבים כחלק מהתנסות מעשית.

אשת קשר תוכנית "סיכויים" – חופית אדרי -מנחהhofit_edri@walla.com 054-9991203 ,
אשת קשר תוכנית "סלע" – חמדת יובל -מנחה hemdaty@gmail.com 054-5514299 ,

נשמח לשיתוף פעולה ,
ברכה,
אידה לוי אינגבר
מנהלת תוכנית סיכויים  -ארגון " ידידים "
054-9991235

