
 

 

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

 תחום נוער ל/תהמנ :ה\דרוש

 

מוצא. יחד ה בארצות םהלחיי הקבוצתית מפני גירוש בשל סכנ הגנה המדינהמ יםמבקשי מקלט, אשר מקבל חייםבישראל 
צורך ה ילדים מבקשי מקלט נושאים על גבם את סדרת מעמדן ולקבלת זכויות בסיסיות.הל הן גישהעם זאת, נשללת מ

ישרדות הה ם לעזוב את מולדתם, במקביל לקשייהובילו את משפחותיהש מורכבותה עברה תמודד עם חוויותהל
תבגרות אלא גם עם שאלות בנושא עתידם הה נערים מתמודדים לא רק עם קשיי גילה תאקלמות בארץ.ההו

 .ה, אובדן וטראומהכפוי הגירה  ,ות, תרבותהז  בישראל,

 .המדינה ן בפני רשויותהסוציאלי ובמקביל פועלת לקידום זכויותי-סיוע פסיכו הומעניק העמותת א.ס.ף, מלוו

מקלט ה ילות מבקשיהמקרב ק 9-19לבני נוער בגילי  השנתי שנועד לספק מענ-וא פרויקט רבה נוער של א.ס.ףה מועדון
תומכת  הנוער סביבה ערב ומעניק לבניה יים בשבוע בשעותמועדון פועל פעמה בישראל. יםהשוה פליטיםהו

 מרכז חינוכי הווהמ וכן בוגרים, נוער, ובינם לבין מתנדביםה מאפשרת מפגש חברתי בין בניה הובטוח
 וערכית. אקטיבית נוער ילתהק ולפתח נוערה בני בקרב יגותהמנ לפתח שואףה ומאתגר עציםמ

  :תפקידה תיאור 

 שותף רכז עם הפעול בשיתוף הבעמות נוערה תחום ול ותפעולהני •

 נערים ונערות. 70-כיום כ משתתפים/ות םבמסגרת  א.ס.ף  של נוערה מועדוןערבי פיתוח ו ולהבני שותפות •

ם, קשר עם הומשפחותי נוערה בנינגשת שירותים להפרטני, סנגור, מיצוי זכויות ו ליווי -נוערה פרטני של בני ליווי •

  ועוד. המסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות, שירותי רווח

 צוות מתנדבים ליווי אישי ומקצועי של, ולהבני שותפות •

 .נוערה מתנדבים ובניה דרכות לצוותהבפיתוח תוכן ו שותפות •

ובלת פעילות המקלט בישראל וה עלאת מודעות לסוגיית מבקשיה -עבודת שינוי מדיניות ופעילות ציבוריתב שותפות •

 בוועדות ופורומים מגוונים. העמותה ם בארץ. ייצוגהציבורית למען שיפור חיי

 (0041:-2:302  חמישי  , וימי15:00-10:00רביעי   נדרשת זמינות בימי) המשר חצי :המשר יקףה •

 תפקיד:ה דרישות

 חינוך/הנוער/פסיכולוגי סוציאלית/קידום הבעבוד ראשון תואר       •

 ם בישראל.הקידום חיים בכבוד לפליטים ולמבקשי מקלט וקידום זכויותי -ארגוןה עם ערכי ותהזדה       •

 בסיכון נוער ובני ילדים עם חינוכית הבעבוד מוכח ניסיון       •

 יתרון -מקלטה מבקשי ילתהק עם קודמת העבוד       •

 תרבותית-בין הניסיון או עניין בעבוד       •

 יצירתיות ויכולת פתרון בעיות במציאות מורכבת       •

 מערכתית הראיי       •

 יחסי אנוש מצוינים ורגישות לזולת       •

 אנגליתה הבשפ השליט נדרשת       •

 יא בדרום תל אביבה העבודה       •

מקצועי האישי וה חיבורה מסביר אתה חייםה יש לצרף מכתב מקדים לקורות ת. דימי :העבודה תחילת

                                     assaf.humanrsc@gmail.com -(ל/ת תחום נוערהנא לציין עבור משרת מנקו"ח למייל: ) לתפקיד.

 .הרק פניות מתאימות תענינ
 

mailto:assaf.humanrsc@gmail.com

