בואו לחב"ק איתנו!
אם אתם סטודנטים משנים ג' ואילך
מהחוגים ל רפואה ,סיעוד ,פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק או עבודה סוציאלית

ומעוניינים להשתלב במעורבות חברתית בתחום הבריאות

בתפקיד רכז/ת
מקומכם איתנו!
במסגרת

פרויקט חיבו"ק

(חיבור בריאות וקהילה)

תוענק לכם מלגה בסך  10,000ש"ח

סטודנטים יקרים,
יש לכם הזדמנות להשפיע בפרויקט ייחודי המשלב שיתוף פעולה בין האקדמיה ,קופות
החולים והמגזר השלישי ולקבל כלים מעשיים שישמשו אתכם במקצוע אותו בחרתם.
פרויקט חיבו"ק (חיבור בריאות וקהילה) שם לו למטרה להנגיש שירותים קיימים בקהילה
לאנשים שלאור מחלתם הכרונית לא יכולים או ממעטים לצאת מביתם.
בתפקיד רכז/ת בפרויקט זה ,תוכלו להבין מקרוב את מורכבות הטיפול בקהילה על
היבטיו השונים ,להכיר מקרוב שרותי רווחה ובריאות בקהילה ולהתנסות בשיתוף פעולה
עמם ,לתרום תרומה משמעותית לרווחתם של חולים ,לנהל צוות ,לרכז ולהנהיג שינוי
משמעותי בחיים של אנשים.
כל אלה יסייעו לכם בהשתלבות במערכות הבריאות כעובדים המיומנים יותר בשיח מודע,
מכיל ותומך עם החולים ובני-משפחותיהם ולהבין טוב יותר את המשמעות הכרוכה
בשחרור חולה הביתה ומה נדרש לו בטיפול בו בביתו.
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תפקיד הרכז/ת
תפקיד הרכז/ת הוא להוביל ולהניע כ  10סטודנטים המשתתפים בפרויקט ואשר מחברים
בין החולה לשירותים בקהילה .הרכזים ישבצו את הסטודנטים למרפאות ויהיו בקשר עם
האחיות ,יערכו מעקב אחרי היקף פעילותם ,ידריכו ויכוונו אותם בעבודתם וייצרו קשרים
עם שירותים בקהילה על פי צרכים שיעלו.
מה מקבלים בתמורה?
רכז/ת פרויקט חיבו"ק ,יקבל מלגה ע"ס  ₪ 10,000תמורת  200שעות פעילות שיתפרסו
על-פני שנה שלמה.
התפקיד כולל:

•

השתתפות בימי הכשרה והעשרה

•

שיבוץ וליווי הסטודנטים בפרויקט

•

מעקב אחרי היקף הפעילות ,הוצאת דו"חות רלוונטיים

•

קשר אישי שוטף עם כל סטודנט

•

ניהול הקשר עם גורמי רווחה ועמותות שונות באזור

•

קשר קבוע עם מנהלת הפרויקט

דרישות:

•

פניות למתן  200שעות התנדבות אשר יתחלקו באופן לא שווה במהלך השנה

•

זיקה לנושא הרווחה בבריאות ולגיל השלישי

•

יכולת עבודה הן באופן עצמאי והן בצוות

•

יכולת תאום ,ניהול וארגון

•

רקע בתפקידי הדרכה ,הנחיה ופיקוד – יתרון

מספר מקומות מוגבל ומותנה בראיון אישי

להגשת מועמדות למלגת רכז/ת בפרויקט לחץ כאן
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