 .1מידע כללי אודות הארגון:
בפרויקט "אתגר" הסטודנטים יפעלו במוסדות חינוך ורווחה שונים ברחבי חיפה והקריות .מטרת הפרויקט לאפשר מפגש
אישי וקרוב בין סטודנטים ובין ילדים/נוער .מפגש ,שאינו טריוויאלי במערכות החיים בהן מתפקד הילד/הנער ,מפגש
המזמן לילד דמות חיובית החשובה להזדהות ולחיקוי.
פרויקט "אתגר" מביא את ציבור הסטודנטים לעבודה התנדבותית המקרבת בין אוכלוסיות ופועלת לצמצום פערים
חברתיים בישראל ומעשיר את התנסות הסטודנט במהלך לימודיו.

 .2פרטים אודות מקומות פעילות:
"בית שבתאי לוי" – פנימייה ומרכז חירום לתינוקות וילדים בגיל הרך .בבית חוסים כ  60תינוקות וילדים .הילדים
הגיעו לבית בנסיבות קשות ,רובם מכוח החלטת בית משפט .ילדים אלה נולדו בריאים ,אבל כתוצאה מהזנחה
והתעללות פיזית ורגשית ,בתחילת חייהם ,נוצרו אצל כולם קשיים הזקוקים לטיפול מתקן .לרוב הילדים סיכוי
טוב להשתקם ולחזור אל מסלול ההתפתחות התקינה.
אופי הפעילות :סטודנטים יוכלו להשתלב בעבודה קבוצתית ובהפעלת חוגים כגון :פינת חי ,מוסיקה ,טיולים ועוד.
מקום הפעילות :רח' מונטיפיורי  ,15חיפה.
ימי פעילות :בכל ימות השבוע )בוקר וצהריים כולל שישי שבת(.
"מעון חירום לנשים מוכות" – מקלט לנשים נפגעות אלימות במשפחה ולילדיהן ,שמטרתו לספק הגנה פיזית
ונפשית ולטפל בכל צרכיהם של נשים וילדיהן המגיעים אל המעון .נשים וילדים אלה נאלצו ,שלא באשמתם,
לבחור בין שלומם הגופני והנפשי לבין ביתם ,סביבתם  ,מכריהם ושיגרת חייהם ולברוח אל מעון החירום.
המעון רואה ,כחלק ממטרותיו את העלאת המודעות לתופעה של אלימות כלפי נשים במשפחה ,ואת השתתפותו
בתהליך של שינוי חברתי; זאת באמצעות קיום קשרים עם אנשי מקצוע ,סטודנטים מתחומים שונים ,מוסדות
וארגונים בקהילה.
אופי הפעילות :הסטודנטים הפועלים במעון עוסקים בחינוך וטיפול בילדי המקלט ,עזרה בלימודים ,הפעלות ועוד.
מקום הפעילות :מערב חיפה )הכתובת חסויה ותינתן ע"פ דרישה(
ימי הפעילות :בכל ימות השבוע )בוקר וצהריים כולל שישי שבת(.
"פנימיית אהבה"  -פנימייה טיפולית לנוער במצוקה .במקום מתגוררים בני נוער שעברו חוויות קשות בביתם,
והוצאו ממנו על ידי מחלקת הרווחה .כל סטודנט פועל במשפחתון בו חוסים כ 14-ילדים/נערים בגילאים שונים.
אופי הפעילות :חונכות פרטנית  +קבוצתית לילדי המשפחתון .הסטודנטים מפעילים את הילדים ,מסייעים
לצוות המשפחתון ,עוזרים בשעורי בית ועוד....
מקום הפעילות :הפנימייה ממוקמת בקרית ביאליק – רח' החקלאים .19

ימי הפעילות :בימים א-ה ,בין .18:00 -14:00
"ידיד -גן הילד" -גן הילד הינו גן העשרה לילדים בחינוך המיוחד .אל הגן מגיעים ילדים ובני נוער מגיל הגן ועד חטה"ב.
הילדים סובלים מפיגור בכל הרמות ,מליקויים פיזיים ,מקשיים בתקשורת מבעיות התנהגות והסתגלות חברתית.
מטרת הפרויקט היא לאפשר מפגש אישי וקרוב בין הסטודנטים לבין ילדים ומתבגרים בחינוך המיוחד.
אופי הפעילות :חונכות קבוצתית .הסטודנט ישתלב בפעילות העשרה לילדים ובנופשונים.
מקום הפעילות :גן הילד ממקום בגן האם ,מרכז הכרמל -חיפה.
ימי הפעילות :בימים א' -ה' ,בין  .18:00 -14:00שישי שבת -נופשונים )פעילות מרוכזת של  12שעות(.
"מתנ"ס לאובק" – המתנ"ס משרת את אוכלוסיית מערב חיפה .במתנ"ס מספר שלוחות ,בהן פועלים הסטודנטים:
בית קהילה ומורשת  -משמש כבית לקהילת יוצאי אתיופיה .מציע מגוון פעילויות כגון :מרכז למידה ,פעילויות
חברתיות לנוער ,אירועים למבוגרים ועוד.
מועדון עולים מבוגרים – המועדון מציע מגוון פעילויות חברתיות לעולי חבר העמים בגילאי  , + 50בינהם :אירועי
תרבות ,מועדון סרט ,הרצאות ,יהדות ,ספורט ועוד.
מרכז ע"ש קלור בשכונת עין הים  -מרכז קלור ממוקם בשכונה מעורבת יהודים וערבים בחיפה .המרכז מציע פעילויות
בתחומים :ספורט )כדורגל ,ג'אז ,אירובי דאנס ,התעמלות נשים וכו'( ,תרבות )מועדוני ילדים  ,נוער ,מבוגרים ,עולים(,
למידה וחונכות )מחשבים למבוגרים ,עברית שימושית לעולים ,פרויקט חונכות( ,פרויקטים קהילתיים )שיפור חזות
השכונה ,חוסן קהילתי ,עיתון קהילתי( ואירועים קהילתיים) ,חג החגים ,פסטיבל שכנות ,חג האביב ,סוכת שלום,
ארוחת רמדאן וכו(.
ימי הפעילות :בימים א' -ה' ,בין .13:00 -21:00
"מתנ"ס נווה -יוסף" – המתנ"ס משרת את האוכלוסייה המתגוררת בשכונת נווה -יוסף וסביבותיה .במתנ"ס פועלים
חוגים ופעילויות למידה רבות לילדים ונוער ובעיקר לאוכלוסייה של עולים יוצאי אתיופיה .הפעילויות הן מגוונות
וכוללות :חונכות לימודית אישית ,חוגים שונים ,מרכז למידה ועוד.
ימי הפעילות :בימים א' -ה' ,בין .13:00 -21:00
תמיכה והדרכה :הסטודנטים יקבלו הכשרה הרלוונטית לפעילותם ,אשר תועבר על ידי אנשי הקשר המקצועיים
במוסדות הפעילות .בנוסף לכך ,הסטודנטים יעברו  3ימי עיון בנושאים המותאמים לפעילותם.
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