
 

 

 ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל -לעמותת א.ס.ף 

 ה:\דרוש

 מנהל/ת מחלקה פסיכוסוציאלית 

בישראל חיות קהילות של מבקשי מקלט, אשר מקבלות מהמדינה הגנה קבוצתית מפני גירוש, בשל סכנה 
לחייהן בארצות המוצא. יחד עם זאת, נשללת מהן גישה להסדרת מעמדן ולקבלת זכויות בסיסיות. 
בעקבות כך נותרים רבים ממבקשי המקלט במצבים סוציאליים קשים ומורכבים. עמותת א.ס.ף מלווה 

 סוציאלי ובמקביל פועלת לקידום זכויותיה בפני רשויות המדינה.-סיוע פסיכולה מעניקה אוכלוסייה זו, 

  :תיאור התפקיד  

ומעקב אחר  תוכניות עבודהבניית פרויקטים;  6ניהול  -ניהול והדרכת המחלקה הפסיכוסוציאלית •
מענים מותאמים לקהילות מבקשי ;  איתור צרכים ופיתוח הדרכת הצוותליווי ו ,ניהול , יישומה 

 נוספים המקלט; כתיבת דוחות להנהלה ותורמים; שותפות בפיתוח שיתופי פעולה עם ארגונים
 ונציגי מגזר ציבורי.

העלאת מודעות לסוגיית מבקשי המקלט בישראל. ייצוג  -עבודת שינוי מדיניות ופעילות ציבורית •
, כנסת, נציבות האו"ם לפליטים; עבודת העמותה בוועדות ופורומים מגוונים: משרדי ממשלה

 סנגור; כתיבת ניירות עמדה; ראיונות בתקשורת ועוד.
 : ארגונים, עמותות, לשכות רווחה ועוד.העברת הרצאות לגורמים חיצוניים •
 משרה מלאה בדרום תל אביב -ומיקומה אחוזי משרה •

 

 :דרישות התפקיד

 תואר שני יתרון.חובה.  -בעבודה סוציאלית ראשוןתואר  •
המצויות ו מודרות, החיות בעוני אוכלוסיות נפגעי טראומה,  מוכח בעבודה טיפולית עםניסיון  •

 שנות ניסיון 3לפחות  -בסיכון 
 שנים 3לפחות  - טיפוליים צוותים והנחיית ניסיון מוכח בניהול •

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

 .יתרון -ניסיון מוכח בעבודה קבוצתית •

 נשים-בין כלים פרטניים וקהילתיים לקידום והעצמת א המשלבת  -ניסיון/ אוריינטציה קהילתית •
  .וקהילות

 תרבותית-ניסיון או עניין בעבודה בין •
 במציאות מורכבת יצירתיות ויכולת פתרון בעיות •

 ראייה מערכתית •

 יחסי אנוש מצוינים ורגישות לזולת •
 נדרשת שליטה בשפה האנגלית •

 יתרון -הכרות עם תחום מבקשי המקלט והפליטים •

 

 06/04/2019ניתן לשלוח קו"ח עד 

 יש לצרף מכתב מקדים לקורות החיים המסביר את החיבור האישי והמקצועי לתפקיד •
 רק פניות מתאימות תענינה.  •

: (מנהל/ת מחלקה פסיכוסוציאליתלמייל: )נא לציין עבור משרת  + מכתב מקדים יש לשלוח קו"ח •
assaf.humanrsc@gmail.com 
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