
 
 עמותה לנוער במצבי סיכון )ער(      

 

                                               

 טופס בקשה לאישור ארגון כמקום התנדבות עבור נקודות זכות.

 

 "הפוך על הפוך" עכו )עמותת עלם,עמותה לנוער במצבי סיכון( שם הארגון:

 

 מנהלת המרכז 450-9773709דקלה סגל   שם איש קשר+ פרטי התקשרות

 רכזת מתנדבים 450-9773777ליטל כהן                                           

 

  תיאור הארגון בקצרה:

 עמותת עלם הוקמה במטרה לסייע לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל להיחלץ ממצבם

 .הישראלית ולמצוא את מקומם בחברה כבוגרים וכאזרחים תורמים, לעצמם, למשפחתם ולחברה

רחוב  העמותה מפעילה מגוון מענים לבני נוער בסיכון: רשת מרכזי מידע וייעוץ לנוער, ניידות

ייחודיים לנערות  תרבותיות לבני נוער בני המגזרים השונים, מענים-לנוער משוטט, תוכניות רב

נות, תכנית לקטינים העוסקים בז וצעירות בסיכון, מרכזים לבני נוער וצעירים חסרי בית, פרויקט

לטיפול בילדים ובני נוער תוקפים מינית,  שיקום תעסוקתי וחונכות אישית לנוער עובר חוק, מרכז

לנוער, אתר תמיכה וייעוץ באינטרנט וסניפים אזוריים  יזמות עסקית עצמאית לנוער, מרכזי גישור

 .לפיתוח הקשר עם הקהילה

 

 באים:תיאור התוכנית / ההתנדבות תוך התייחסות לסעיפים ה

ביניהם  ,צעירים רבים, המוגדרים על ידי הרשויות כ"נורמטיבים", סובלים ממצבי משבר ומצוקה

חשיפה  ,בולטות תופעות של אלימות, הזנחה והתעללות במשפחה, דיכאון ונטיות אובדניות

 .ועוד לשימוש בסמים ובאלכוהול, אנורקסיה ובולימיה, בלבול בזהות המינית

המאפשר שיח ב"גובה העיניים" של  ", המעוצבים כבתי קפה, מתקיים מפגשבמרכזי "הפוך על הפוך

לבין עצמם. המפגשים מתקיימים  מתבגרים עם אנשי מקצוע ומתנדבים, וכן של נערים, בינם

 –מתקיימות שיחות אישיות וקבוצתיות  באווירה של פתיחות, יחס חם, חיבה וכבוד. במרכזים

המעניינים את המתבגרים, כדוגמת: אהבה וזוגיות,  ושאיםספונטניות ויזומות, וכן סדנאות בנ

ילדים, השרות -אלימות במשפחה ובבית הספר, יחסי הורים ,מיניות ויחסי מין, סמים ואלכוהול

 .ועוד הצבאי, מסגרות לימודים

להיות מתויג, או  נוער נורמטיבי הניצב מול קשיים נמנע לעיתים קרובות מפנייה ליעוץ מחשש

על הפוך" מקלים על  פשוט כתוצאה מבושה. האווירה החמה והאופי הבלתי פורמלי במרכזי "הפוך

לבקש סיוע מאחרים.  הנער או הנערה את החשש ויוצרים אצלם את הפתיחות הדרושה על מנת

 מרכז מידע וייעוץ לנוער-עכו
 



י הצורך, אבחון לא פורמל בזכות אופיו של המרכז מתאפשרת היכרות ראשונית, ולאחריה, בעת

 .והתאמת המשך טיפול לכל מתבגר

, החיים בבית 33-37הפוך על הפוך", הם לרוב בני נוער בגילאי " הצעירים המגיעים למרכזי

לית של צוות מרכזי "הפוך על הפוך" מאפשרת להם אהגישה הלא פורמ .ולומדים בבית הספר

וץ היא של נוער ולמצוא מענה לצורכיהם. אוכלוסייה נוספת הפונה ליע לפתוח את סגור ליבם

 .ממסגרת משפחתית או לימודית קבועה, החווה מצבי מצוקה מתמשכים מנותק, שאינו חלק

 

מתן מידע וייעוץ לבני נוער, איתור בני נוער בבתי הספר יש מספר אופציות להתנדבות: 

ובשכונות, הכנת קלסרי מידע לבני נוער, התנדבות במרחב הנערות בתיכון בעיר בשעות 

 ת סדנאות מידע בנושאים שונים לבני הנוער.הבוקר,העבר

 

 תיאור מערך הליווי שיקבל הסטודנט: 

 מפגשים עם קליטת המתנדב במרכז. 3הכשרה ראשונית הכוללת -

 הכשרה פעם בחודש.-

 ליווי והדרכה אישית אישי מאנשי הצוות במרכז.-

 

 תיאור הדרישות מהסטודנט, כולל דרישות המכללה כדלקמן:

 אחת לשבוע למשך שנת הלימודים שעות(  0-)עדיפות ל תנדב לפחות שעתיםעל הסטודנט לה

 האקדמאית.

 .על הסטודנט לערוך רישום מסודר של שעות ההתנדבות ולהחתים את איש הקשר בארגון 

 .על הסטודנט להתנדב ביום ושעות קבועים בשבוע 

 (.חובה על הסטודנט להשתתף בכל ההכשרות לאורך השנה )ייחשבו במסגרת השעות 

 וכו'( לבני  לעל הסטודנט להעביר אחת לחודש סדנא בתחום מסוים )סמים,אלכוהו

 הנוער במרכז.

 .שמירה על סודיות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


