בס"ד

קול קורא להשתתפות בפרויקט 'לב בקהילה’:
קידום זכויות של אנשים עם מוגבלות בחברה החרדית בירושלים
פרויקט הדגל החברתי של המרכז האקדמי לב  //בתמיכת המועצה להשכלה גבוהה

פרויקט 'לב בקהילה' מציע לך הזדמנות ייחודית לתרום לקהילה תרומה משמעותית ,איכותית
ומקצועית ולפעול לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות .הפעילות תתקיים בסמסטרים א' +
ב' בשנה"ל תשע"ט .ניתן לבחור אחד משלושה מסלולי התנדבות:
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התנדבות במרכז הזכויות
התנדבות בארגון המקדם
פרויקט משותף של אנשים עם מוגבלות
אנשים עם
זכויות של
הזכויות הינו
מרכז
מוגבלות
בקהילה" ומרכז הייעוץ
ל"לב

כל מתנדב ומתנדבת יוכלו לבחור את
מרכז הזכויות הינו פרויקט משותף ל'לב
המרז
למשפחות של עזר מציון.
הארגון שבו יתנדבו ,מתוך מאגר
בקהילה' ומרכז הייעוץ למשפחות של עזר
שרה,מידע על
מוגבלות
עם
לאנשים
מעניק
למשל :יד
המוצעים (
הארגונים
מציון .המרכז מעניק לאנשים עם מוגבלות
שיח סוד).
מידע על זכויותיהם וסיוע במימושן מול
זכויותיהם וסיוע במימושן מול הרשויות.
הרשויות.
רחב של
מציעים מגוון
השונים
הארגונים
הכשרה ,ליווי,
במפגשי
נוכחות
חובת
ישנה
מעניינים עם
התנדבות
תפקידי
אנשים במהלך
שיתקיימו
וסיורים
ישיבות צוות
עם מוגבלויות שונות :פיזיות ,נפשיות,
שנת הלימודים.
חושיות או קוגניטיביות.
מלגה על סך  6,000ש"ח

מלגה על סך  6,000ש"ח
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התנדבות עם ילדים ובני
נוער עם מוגבלות –
בשיתוף פר"ח

מסלול זה הינו משותף ל'לב בקהילה'
ולפר"ח .מתנדבים במסלול זה יעבדו
עם ילדים ובני נוער עם מוגבלות
בארגונים המקדמים זכויות של אנשים
עם מוגבלויות שונות (למשל :בית
חינוך עיוורים ,קשר).

מלגה על סך  7,000ש"ח

בכל המסלולים ישנה חובה של  4שעות התנדבות שבועיות וחובת נוכחות במפגשי ליווי ,הכשרה וסיורים שיתקיימו
במהלך שנת הלימודים.

איך נרשמים?

 .1ממלאים את טופס ההרשמה:
https://goo.gl/forms/S73E8PIRkIs
vfwmZ2
 .2שולחים לדוא"ל kehila@g.jct.ac.il
➢ קורות חיים
➢ גיליון ציונים
➢ מכתב קצר המתאר מדוע את\ה
מעוניין\ת להצטרף לפרויקט
(המתחילים שנה א' ישלחו קו"ח ומכתב
בלבד)

//יש למלא את הטופס ולהגיש את
המסמכים עד יום חמישי ,ד' תשרי
תשע"ט//13.9.2018 ,
מועמדים/ות שיימצאו
מתאימים/ות יוזמנו לראיון אישי.
לפרטים נוספים ניתן לבקר באתר
האינטרנט של הפרויקט:
www.jct.ac.il/he/kehila
לשאלות ניתן לפנות לדוא"ל:
kehila@g.jct.ac.il

