עמותת עלם – העמותה למען נוער במצבי סיכון עומדת בראש המחנה העושה להקלת מצוקותיו של נוער
בישראל ,ומידי שנה מטפלת בעשרות אלפי בני נוער .עלם פוגשת את בני הנוער בבתי הספר ,במרכזי מידע
וסיוע ואף ברחוב ומפעילה מגוון רחב של מענים בזמן אמיתי למצוקות המאפיינות את מציאות החיים של
הנוער בישראל .מדובר בבני נוער המתמודדים עם תופעות קשות של אלימות ,קשיי קליטה ,קשיים
חברתיים ,בעיות משפחתיות ,שוטטות ,סמים ואלכוהול ועוד .עלם משמשת עבורם כתובת אמיתית,
ומסייעת בסלילת הדרך להשתלבות מחודשת בקהילה.
ההתנדבות בעמותת עלם :
עמותת עלם מפעילה מגוון פרויקטים הנותנים מענה לבני נוער על רצף – מבני נוער נורמטיביים ועד נוער במצבי סיכון,
עוברי חוק ,צעירים דרי רחוב ,צעירים העוסקים בזנות ועוד .הפעילות מתקיימת בכל רחבי הארץ  ,מקרית שמונה ועד אילת
.
"ניידות כתובת רחוב"
איתור ומפגש עם בני נוער בשעות הערב והלילה בין השעות  20:00ל  2:00-חיפה  ,נתניה ,השרון ,חולון ,רמלה ,לוד ,בת -
ים  ,תל-אביב ,מודיעין ,ירושלים ,קרית גת ,שדרות ואילת.
מרכזי נוער" :הפוך על הפוך" ו"מגדלור"
התערבות טיפולית בלתי פורמאלית עם בני נוער לרוב בין השעות  16:00ל  20:00-בקרית שמונה ,נצרת עילית ,עכו,
קריית ים ,נתניה ,חולון ,בת-ים ,תל אביב ,פתח תקווה ,ירושלים ,רחובות ,אשדוד  ,קריית מלאכי ,קריית גת ושדרות.
"דרך המלך"  -פרויקט חונכות אישית לנוער במצבי סיכון ומצוקה אחת לשבוע כשעתיים אחר הצהריים במסגרת החונכות
האישית עם נער/ה.
בנצרת עילית ,קריית שמונה ,צפת ,חיפה ,נתניה ,רמלה ,לוד ,ירושלים ,תל -אביב ,קריית מלאכי ,באר שבע.
 בכל התפקידים ניתנים הדרכה וליווי שוטף ע " י רכזי ההתנדבות כל הפעילויות מתבצעות בשעות אחר הצהרים והלילה  ,בין ארבע לשש שעות למשמרת אחת לשבוע וההתחיבות היאלשנה קלנדרית
 ישיבת צוות/הכשרה אחת לחודש של שעתייםחשוב לציין!!! כל מתנדב עובר ראיון קבלה אישי אצל מנהל הפרויקט שהינו גם המלווה והמדריך של קבוצת המתנדבים
שבאחריותו .לאחר מכן ,המתנדב עובר לשלב של הכשרה לתפקיד ,הכולל כשלושה מפגשים ,כל מפגש בן  3שעות.
בהמשך ,הוא נכנס כצופה לפעם  /פעמיים לפרויקט עצמו.
על המתנדב להתחייב לכך שיוכל לפעול בעלם לפחות שנה וזאת מתוך אמונה ואחריות כלפי בני הנוער מצד אחד וכן
מידת ההשקעה של הרכזים שלנו בתהליך קליטתו וליווי של המתנדב.
כתובת מייל להתקשרות leah@elem.org.il

