בואו להיות מלגאים ב"צעירים במרכז"
"צעירים במרכז" הינו גוף ללא מטרות רווח העוזר לצעירים החיים
בירושלים בכל הקשור ברכישת השכלה ,מציאת תעסוקה ופיתוח חיים
משמעותיים בעיר ירושלים.
רוצים לקחת חלק פעיל בשינויים שמתרחשים בירושלים?
מרגישים שאתם חייבים לעשות קצת יותר מאשר ללמוד כל היום?
זה המקום עבורכם!
כמדי שנה ,מרכז הצעירים של ירושלים פותח את הדלת ומקבל לשורותיו צוות
מלגאים ,שיהיו חלק אינטגראלי מצוות המרכז בשנת הפעילות הקרובה.
השנה זה יכול להיות אתה!
מהי תוכנית המלגאים של צעירים במרכז?
כבר מהשנה הראשונה לפעילותו ,מרכז הצעירים של ירושלים הפך למקום מרכזי עבור מלגאים,
שלוקחים חלק פעיל ונרחב בהתנהלותו ,מתוך אמונה שהם חלק בלתי נפרד וחשוב מצוות המרכז
ובנוסף הם צעירים בעצמם ,כאלה שהמרכז מעוניין לפתח ולהצעיד קדימה.
בכל שנה פועלים במרכז כ 04-מלגאים בתחומים רבים ושונים בהתאם לכישוריהם האישיים תחת
תחומי האחריות השונים במרכז (פירוט בהמשך).
את מערך המלגאים מרכזת ראש מחלקת מלגאים ,אשר אחראית על ניהול נכון ואפקטיבי של
התוכנית ,תוך שימוש נכון ביכולותיו השונות של כל מלגאי.
נשמח אם השנה תהיו אתם אלה שייקחו חלק בפעילות המרכז ותהפכו לחלק מהצוות המנצח של
"צעירים במרכז".

אז איפה אתם יכולים להשתלב?

תחום פיתוח אישי:
התחום מעניק הזדמנות להיות חלק ממערך ייעוצים מקיף המסייע לצעירים ירושלמים בפיתוח אישי
הכולל תעסוקה ,השכלה והרחבת אופקים ,לתחום דרושים יועצים בעלי רקע בהדרכה -יתרון ,ניסיון
בעבודה מול אנשים ,המעוניינים לעזור לצעירים להתקדם.

תחום עולים:
התחום מעניק הזדמנות לסייע לעולים המתחילים את חייהם בירושלים בכל הקשור ברכישת השכלה,
מציאת עבודה והשתלבות בעיר בין תושביה הוותיקים .לתחום דרושים יועצים אשר ילוו את העולים
בתהליך הקליטה הראשוני.

תחומי "שכונה צעירה" – קרית היובל ,הגבעה הצרפתית ,גוננים,
תלפיות מזרח:
כל אחת משכונות אלו הוגדרה על ידי עיריית ירושלים כשכונה אשר מיועדת להפוך לשכונה צעירה .לכל
שכונה מנהל/ת המפתח/ת את השכונה מטעם צעירים במרכז,כמקום מגורים נוח ונעים יותר לצעירי
ירושלים .התחום מעניק למלגאים הזדמנות לעזור בפיתוח אחת מהשכונות הצעירות ,עזרה בהובלת
ועדי צעירים שכונתיים ,עבודה מול רשויות ,עזרה בפרסום הפעילות ועזרה למנהל/ת שכונה צעירה
בהפיכת השכונה למקום אטרקטיבי לצעירים.

תחום "זינוק בעלייה":
התחום מעניק הזדמנות לעזור וללוות צעירים המשתייכים לקהילה האתיופית בירושלים והסביבה בכל
הקשור בקליטתם במערכת הצבאית וכן ליווי שלהם ושל משפחותיהם בזמן השירות.
לתחום נדרשים מלגאים עם היכרות וניסיון עם האוכ' האתיופית -יתרון.

תחום שיווק ופרסום:
התחום מעניק הזדמנות ללמוד את סודות הדוברות והשיווק תוך התמקצעות וסיוע לראש אגף השיווק
ופרסום .לתחום נדרשים גם גרפיקאים וצלמים.

תחום ההפקה בצעירים במרכז:
התחום מעניק הזדמנות להיות חלק ממערך הפקת האירועים הקהילתיים והחברתיים שיוזם המרכז
ברחבי ירושלים .התפקידים בתחום הינם צילום (סטילס ו-וידאו -נדרשים כישורי עריכה) ,גרפיקה,
אוצרות ,והפקה .העבודה בתפקיד דורשת זמינות לעבודה בשבתות.

ההתנדבות במרכז הצעירים של ירושלים דורשת אחריות ,מוסר עבודה ,יחסי אנוש ברמה
גבוהה ,תחושת שליחות ורצון להיות חלק מעשייה מבורכת אשר נועדה לפתח את העיר
ירושלים כעיר אטרקטיבית ומושכת לצעירים.
אם אתם חושבים שיש לכם את זה...
הצטרפו אלינו !
"צעירים במרכז" -המקום שלכם בעיר!

