عفة يف إرسائيل؟
ريا يف حياة أشخاص من الطبقات املستض َ
هل لديك مرشوع ميكن أن يُحدث تأث ً

أنت يف املكان املناسب!

تدعوك الجمعيات الريادية يف تطوير خدمات اجتامعية يف إرسائيل إىل االنضامم إىل مجموعة املبادرين
االجتامعية يف "هكفريت" ( - )Hackaveretاملحور االجتامعي يف إرسائيل.

ميﻨﺤﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺗﴪﻳﻊ اﳌﺒﺎدرات اﻻﺟﺘامﻋﻴّﺔ" اﻟﺨﺎص ﺑـ "ﻫﻜﻔريت" أدوات ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺄﺛري ﻣﴩوﻋﻚ
ما الذي ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﺤﺪث ﺗﺄﺛ ًريا اﺟﺘامﻋﻴﺎ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘُﻄﺮي :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ذا ﺟﻮدة ﻟﺒﻨﺎء منﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة،
ُﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﴍﻛﺎت راﺋﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
نعرضه؟ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻣﺮﺷﺪﻳﻦ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴني ﻣﻦ اﳌﻨﻈامت اﳌ ﱢ
ﲇ ،ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺘًﺎ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ،ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ ،وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
اﳌﺤ ّ
ﻣﺨﺘﺼني ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘامﻋﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ
ﻳﺘﻴﺢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،
ّ
اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻬ َﺪﻓﺔ .ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﺴﺎر ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﲆ متﻮﻳﻞ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺨﺘﺎرة ﻓﻘﻂ ،ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺘﻐري ،ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺘﻰ  200,000ش.ج.

ما الذي نبحث عنه؟

ﻣﴩوع ﻳُﻌﻨﻰ مبﺠﺎﻻت اﻻﻫﺘامم اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

الشيخوخة

األوالد
والش ّبان
يف خطر

تعزيز
قيادة
اجتامع ّية

األشخاص ذوو
اإلعاقة

تقنيات يف
التشغيل

فئات سكانية
عفة
مستض َ
خاصة
ّ

ﺣﻼ ﺟﺪﻳﺪا أو ذا ﻣﻜ ّﻮﻧﺎت ﻣﺒﺘﻜَﺮة ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻬ َﺪﻓﺔ.
• ﻣﴩوع ﻣﻊ منﻮذج ﻋﴫي  -ﻳُﻨﺘﺞ ّ
ذو ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻬﻨﻴﺔ أو اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻬﺪف إﱃ اﻟﺮﺑﺢ ،وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ أو دون ﻣﻜ ّﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
• ﻣﴩوع ﻟﺪﻳﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺒرية ٍ
ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ.
وﺣﻞ.
• ﻣﴩوع اﺟﺘامﻋﻲ أﻛﻤﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .1 :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ .2 .رؤﻳﺎ ﻟﻸﻫﺪاف ،اﻗﱰاح ﻗﻴﻤﺔ ّ
 .3ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﺘﻬ َﺪف ﻣﺤ ّﺪد ﺑﻮﺿﻮح .4 .ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ اﻷوﱄ .5 .ﻣﴩوع ﺑﺪأ ﺑﱰﺳﻴﺦ منﻮذﺟﻪ ﻋﲆ اﻷرض
ﻋﱪ إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث ﰲ اﻟﺴﻮق و/أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر اﳌﺴﺘﻬ َﺪف و/أو ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﺎت أوﻟﻴﺔ.

رشوط الح ّد < ﺣﻀﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﰲ أﻳﺎم اﳌﻀﺎﻣني اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ )اﻷﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء  -ﻳﻮ َﻣني ﰲ اﻷﺳﺒﻮع .ﻧﺤﻮ  20ﺳﺎﻋﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ(
< ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺜ َﺒﺖ ﻟﻠﻤﴩوع ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻜﺮة
األدىن:

التسجيل مفتوح! اضغطوا للتسجيل حتى 18.3.21
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ :ادﺧﻠﻮا إﱃ اﳌﻮﻗﻊ ،إﱃ ﺻﻔﺤﺘﻨﺎ ﻋﲆ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ،أو اﻛﺘﺒﻮا ﻟﻨﺎ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ hackaveret@gmail.com

ﻳﺘ ّﻢ ﻧﺸﺎط "ﻫﻜﻔريت" ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺨﻲ ﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺎري ل .وﻳﻠﻴﺎم ،ج .أوﴍ ،ﻫﻴﻮﺳنت ،ﺗﻜﺴﺎس

الشيخوخة
ندعوكم إىل االنضامم إىل مجموعة امل ُبا ِدرين االجتامعيني
يف "هكفريت"  -املحور االجتامعي يف إرسائيل.

ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺒﺘﻜَﺮة ﺗﻘﺪّ م ً
ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻠﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﰲ ﻓﱰة ﻛﻮروﻧﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  -ﰲ اﻟﺤﻴﺰ اﳌﻨﺰﱄ ،اﻟﺤﻴﺰ اﻟﺒﻠﺪي،
وﺣ ّﻴﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت  -اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨني ودور اﻟﻌﺠﺰة.

حلول للشيخوخة يف فرتة كورونا وما بعدها
يف الح ّيز املنزيل

• زﻳﺎدة اﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﺪل ﻋﲆ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد ﻟﺪى اﳌﺘﻘﺪﻣني ﰲ اﻟﺴ ّﻦ  -ﻧﺸﺎﻃﺎت ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ ،ﺧﻠﻖ
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻋامر ،ﻣﻮاﻇﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺴامين ،زﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ.

يف الحيّز البلدي

اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷﻫﺪاف ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع ،اﻟﻌﻤﻞ،
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮر اﳌﻮاﻃﻨني اﳌﺘﻘﺪﻣني ﰲ اﻟﺴﻦ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺣ ّﻴﺰ ﱡ
اﻻﺳﺘﺠامم ،واﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﲆ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻘ ّﺪم ﰲ اﻟﺴ ّﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
• اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻣﺴ ّﻨني ﰲ ﺣﺎﻻت ﻋﺰﻟﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.

يف ح ّيز الخدمات

• دور اﻟﻌﺠﺰة  -ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺒﺘﻜﺮة متﻨﺢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ دور اﻟﻌﺠﺰة ﰲ ﻓﱰة اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘامﻋﻲ.
• اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨني  -ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﺪوم إﱃ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﰲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨني وﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت
ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻹﻧﺸﺎء "اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ ﳌﺴ ّﻨﻲ اﻟﻐﺪ".
• إﻧﺸﺎء ﺧﺪﻣﺎت واﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﰲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﻨني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺨ َﺮف.
ميكن مراجعة معلومات مهنية >>

الرابط 1

الرابط 2

أنت يف املكان املناسب! التسجيل لربنامج
"ترسيع املبادرات االجتامع ّية" يف ذروته

!

تعزيز قيادة اجتامع ّية لدى
األطفال والش ّبان

ندعوكم إىل االنضامم إىل مجموعة امل ُبا ِدرين االجتامعيني
يف "هكفريت"  -املحور االجتامعي يف إرسائيل.

ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻌ ّﺰز اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،اﻷوﻻد ،اﳌﺮاﻫﻘني ،اﻟﺸ ّﺒﺎن،
اﻟﻌﺎﺋﻼت ،واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮيب ،اﻟﺤﺮﻳﺪي ،واﻟﻀﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻴﻮ  -اﺟﺘامﻋ ّﻴﺔ.
اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﺣﺘامل ﺗﻐﻴري اﻹﻧﺴﺎن ﳌﻜﺎﻧﺘﻪ ﻋﲆ اﻟﺴﻠّﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﺣﻴﺎﺗﻪ أو
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮاﻟﺪَ ﻳﻪ .ميﺲ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة واﻟﻔﻮارق اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﰲ اﳌ ُﺠﺘ َﻤﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﺑﺎﺣﺘامﻻت اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﺟﻴﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ .إ ّن اﻟﻈﺮوف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ  -اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ،واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻨﺘﺞ
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﺗﺤ ﱟﺪ ﻛﺒري ﺟ ٍّﺪا يك ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪراﺗﻪ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة.

ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ميﻜﻨﻬﺎ أن ﺗُﺤﺪث ﺗﺄﺛريًا ذا أﻫﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺎل ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻠﺒﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﺣﺪً ا أو أﻛرث ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪّ ﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻴﺎﺗ ّﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ:
• ﻣﴩوع ﻳﺮﻛّﺰ ﻋﲆ واﺣﺪ ﻋﲆ ّ
اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  //اﻻﻗﺘﺼﺎد  //اﻟﺼﺤﺔ  //اﳌﺠﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ  //اﻻﻧﺘامء.
• ﻣﴩوع ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧﺘامء وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت ،ﻳﻘ ّﺪم ﺧﺪﻣﺎت ،وﻳﻨﺸﺊ ﻗﺪرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﺋﲇ أو

اﻻﺟﺘامﻋﻲ.

ميكن مراجعة معلومات مهنية >>
أنت يف املكان املناسب! التسجيل لربنامج
"ترسيع املبادرات االجتامع ّية" يف ذروته!

األطفال والش ّبان الذين يف خطر
ندعوكم إىل االنضامم إىل مجموعة امل ُبا ِدرين االجتامعيني
يف "هكفريت"  -املحور االجتامعي يف إرسائيل.

ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺣﺪاث ﺗﺄﺛري ذي أﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸ ّﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﺧﻄﺮ.
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑني اﻷوﻻد واﻟﺸ ّﺒﺎن اﳌﻌ ّﺮﺿني ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن
ﻣﻨﺬ ﺗﻔﴚ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ،أﺧﺬت اﻟﻔﺠﻮات ﺗﻜﱪ،
ً
ﻣﻦ اﻟﺠﻮع واﻟﻔﻘﺮ ،اﳌﻌ ّﺮﺿني ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ِ
ﺧﻄﺮة ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﱪون اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﻜﺂﺑﺔ واﻟﻘﻠﻖ ،وﻛﺜ ًريا ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ
ﴪب اﻟﺨﻔﻲ واﻟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ.
أﺟﻬﺰة إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠّﻢ وإﱃ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺰداد اﻟﺘ ّ

ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ميﻜﻨﻬﺎ أن ﺗُﺤﺪث ﺗﺄﺛ ًريا ذا أﻫﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﺑني اﻟﺸ ّﺒﺎن ﰲ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
• ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻹدﻣﺎن ﻟﺪى اﻟﺸ ّﺒﺎن.
ﴎي.
• اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﺘﺠ ّﺪدة ﻟﻠ ُﻌﻨﻒ اﻷُ ّ
• اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺠﺪد واﳌﻨﻀ ّﻤﻮن إﱃ داﺋﺮة اﻹﻫامل.

ميكن مراجعة معلومات مهنية >>
أنت يف املكان املناسب! التسجيل لربنامج
"ترسيع املبادرات االجتامع ّية" يف ذروته!

األشخاص ذوو اإلعاقة
ندعوكم إىل االنضامم إىل مجموعة امل ُبا ِدرين االجتامعيني
يف "هكفريت"  -املحور االجتامعي يف إرسائيل.

ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺣﺪاث ﺗﺄﺛري ذي أﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

يجب أن تلبي املشاريع واح ًدا أو أكرث من التح ّديات التالية:
متُ َﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮل ذات اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻣﻨﺢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﴢ وذات اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.
• اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
• اﻧﺘﺰاع اﻟﺤﻘﻮق  -ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﲆ اﳌُﺠﺘ َﻤﻊ اﻟﻌﺮ ّيب.
• اﻻﻧﺘامء واﳌﺠﺘﻤﻊ
 ﺗﻐﻴري اﳌﻮاﻗﻒ. ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ،زﻳﺎدة اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘامء ،وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺰﻟﺔ. ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛ ُﻤﺴﺘﻬﻠِﻜني.• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت ،ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ،وﻧﴩﻫﺎ )ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺖ ذيك واﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ(.
• ﺣﻠﻮل ﻟﺘﺤﺴني ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة واﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺜﲆ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ إﻋﺎﻗﺔ دامئﺔ:
 ﻃﻴﻒ اﻟﺘﻮ ﱡﺣﺪ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﺮض اﳌﺰدوج اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔوإﻋﺎﻗﺎت ﻣﻦ أﻧﻮاع أﺧﺮى
ميكن مراجعة معلومات مهنية >>

الرابط 1

أنت يف املكان املناسب! التسجيل لربنامج
"ترسيع املبادرات االجتامع ّية" يف ذروته

!

الرابط 2

EMPLOYTECH

تقنيات يف التشغيل مع التشديد عىل األشخاص ذوي اإلعاقة
ندعوكم إىل االنضامم إىل مجموعة امل ُبا ِدرين االجتامعيني
يف "هكفريت"  -املحور االجتامعي يف إرسائيل.

ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗُﺤﺪث ﺣ ّﻴ ًﺰا ﻣﺘﺠﺪّ ًدا ﻳﺪﻣﺞ ﺑني ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺎمل اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺑني اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﺪراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻔﻜ ًريا ﺟﺪﻳ ًﺪا ﰲ إﻧﺸﺎء ﺣﻠﻮل ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
دﻣﺠﻬﻢ ﰲ ﻋﺎمل اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﲇ ،ذي اﻟﺠﻮدة ،واﳌﻼ َءم ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﳌُﺤ ﱠﺪث
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ ّﻴﺎ.
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻴﻮم ﻋﲆ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ؟
ﻛﻴﻒ ﻧﻄ ّﻮر ً
ﻋﻤﻼ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﳌﺴﺘﻀ َﻌﻔﺔ أﺛﻨﺎء أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ وﺑﻌﺪﻫﺎ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ؟
ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ميﻜﻨﻬﺎ أن ﺗُﺤﺪث ﺗﺄﺛ ًريا ذا أﻫﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺎل.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﺒﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﺣﺪً ا أو أﻛرث ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪّ ﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ.
• ﺣﻠﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻌ ّﺰز اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮِن وﺗﺨﻠﻖ ً
• اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات ﺣﺪﻳﺜﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻛﻤﻔﺘﺎح ﻟﻠﻌﻤﻞ.
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎرات ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻤ َﻬﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻀري ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ.
• ﺣﻠﻮل ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
• ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻌﻘﺒﺎت ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ميكن مراجعة معلومات مهنية هنا >>

أنت يف املكان املناسب! التسجيل لربنامج
"ترسيع املبادرات االجتامع ّية" يف ذروته

!

خاصة
عفة
ّ
فئات سكانية مستض َ
ندعوكم إىل االنضامم إىل مجموعة امل ُبا ِدرين االجتامعيني
يف "هكفريت"  -املحور االجتامعي يف إرسائيل.

ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺪث ﺗﺄﺛ ًريا ذا أﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة
ﺧﺎﺻﺔ.
ﻓﺌﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻀ َﻌﻔﺔ ّ

يجب أن تلبي املشاريع واح ًدا أو أكرث من التح ّديات التالية:

• ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎ َرﻛﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸ ّﺒﺎن ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮيب.
• اﻧﺘﺰاع اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﺔ.
ﴩدﻳﻦ ،ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء ،اﻟﻼﺟﺌني ،وﻏريﻫﻢ.
• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﺌﺎت ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ّ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ اﳌ ّ
• اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺮﻗﻤﻲ  -ﻗﻴﺎدة ﺗﺤ ّﻮل رﻗﻤﻲ ) (digital transformationوﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات ﺗﺒ ّﻨﻲ اﺑﺘﻜﺎرات رﻗﻤﻴﺔ
ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ.
• ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺘّﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﰲ اﳌُﺠﺘ َﻤﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ  -ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘامء اﻟﺮﻣﺰي إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻧﺘامء
ِ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎدي واﻟﺜﻘﺔ ﺑني ﺟﻤﻴﻊ ِ
واﳌﻮاﻃﻨني.
اﳌﻮاﻃﻨﺎت

أنت يف املكان املناسب! التسجيل لربنامج
"ترسيع املبادرات االجتامعيّة" يف ذروته

!

