
 לארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישרא -לעמותת א.ס.ף 

 רמנהל/ת תחום נוע ה:\דרוש

 

סוציאלי למבקשי המקלט בישראל ופועלת לקידום -עמותת א.ס.ף, מלווה ומעניקה סיוע פסיכו

שנתי שנועד לספק מענה -הוא פרויקט רב מועדון הנוער של א.ס.ף זכויותיהם בפני רשויות המדינה. 
מקרב קהילות מבקשי המקלט והפליטים השוהים בישראל. המועדון פועל  9-19לבני נוער בגילי 

פעמיים בשבוע בשעות הערב ומעניק לבני הנוער סביבה תומכת ובטוחה המקנה תחושת שייכות 
ות בוגרים, וכן מהווה מרכז ומאפשרת מפגש חברתי בין בני הנוער, ובינם לבין מתנדבים ומתנדב

 .חינוכי מעצים ומאתגר השואף לפתח מנהיגות בקרב בני הנוער ולפתח קהילת נוער אקטיבית וערכית

  :תיאור התפקיד

 ףבשיתוף פעולה עם רכז נוסניהול וקידום תחום הנוער בא.ס.ף           -

נערים ונערות  70-ם/ות כיום כבמסגרתו משתתפי  ניהול ותפעול מועדון הנוער של א.ס.ף          -
 .בשיתוף פעולה עם רכז נוסף

ליווי פרטני, סנגור, מיצוי זכויות והנגשת שירותים לבני הנוער  -ליווי פרטני            -
   ומשפחותיהם, קשר עם מסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות, שירותי רווחה ועוד.

 .י של צוות מתנדבים וליווי אישי ומקצוע ניהול           -

 .פיתוח תוכן והדרכות לצוות המתנדבים ובני הנוער          -

העלאת מודעות לצרכיי בני הנוער מבקשי  -עבודת שינוי מדיניות ופעילות ציבורית          -
המקלט בישראל והובלת פעילות ציבורית למען שיפור חייהם בארץ. ייצוג העמותה בוועדות 

 .ופורומים מגוונים

  

 עערבים בשבו 2  כולל -משרה מלאה   היקף משרה:

 :דרישות התפקיד

         קידום חיים בכבוד לפליטים ולמבקשי מקלט וקידום  -עם ערכי הארגון הזדהות
 .זכויותיהם בישראל

         ןניסיון מוכח בעבודה חינוכית עם ילדים ובני נוער בסיכו 

          ןיתרו -קודמת עם קהילת מבקשי המקלטעבודה 

          ןיתרו-תואר ראשון בעבודה סוציאלית/קידום נוער/פסיכולוגיה/חינוך 

         תתרבותי-ניסיון או עניין בעבודה בין 

         תיצירתיות ויכולת פתרון בעיות במציאות מורכב 

         תראייה מערכתי 

          תורגישות לזוליחסי אנוש מצוינים 

         במקום העבודה : דרום תל אבי 

         )קבלת הדרכה פרטנית )מטעם העמותה  

 תמיידי  תחילת העבודה:

 דיש לצרף מכתב מקדים לקורות החיים המסביר את החיבור האישי והמקצועי לתפקי

         .רק פניות מתאימות תענינה  

 - )קו"ח למייל: )נא לציין עבור משרת מנהל/ת תחום נוער         assaf.humanrsc@gmail.com 
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