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

ומחפשים לקחת חלק ב מעורבות חברתית בתחום הבריאות

מקומכם איתנו!
במסגרת

פרויקט חיבו"ק

(חיבור בריאות וקהילה)

תוענק לכם מלגה בסך  6,000ש"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.
באמצעות השתתפות בפרויקט זה ,תוכלו להבין מקרוב את המורכבות של טיפול
בקהילה על היבטיו השונים ,לפתח מיומנויות יצירת קשר ודיאלוג עם מטפלים עיקריים
ובני-משפחה ,לפתח הבנה לרקע הייחודי שכל מטופל מביא עמו וההתמודדות עם
המחלה ו חשיפה לבעיות הנובעות מחסר מענה של שירותים או העדר מיצוי זכויות
והתנסות בשיתוף פעולה עם גורמים מגוונים בקהילה.
כל אלה יסייעו לכם רבות בשילוב במערכות הבריאות כעובדים המיומנים יותר בשיח
מודע ,מכיל ותומך עם החולים ובני-משפחותיהם ובעלי הבנה טובה יותר לגבי המשמעות
הכרוכה בשחרור חולה הביתה או בטיפול בו בביתו.
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אז איך זה יעבוד?
הסטודנטים ילוו ע"י רכז אשר ישבץ אותם למרפאה של קופת החולים שמפנה מטופלים
לפרויקט .הסטודנטים יערכו ביקור בית בתאום מראש בבית המטופל ,שם ינהלו ראיון
מובנה לזיהוי הצרכים הנדרשים ויחברו למטופל שי רותים קיימים בקהילה ,לדוגמה:
מתנדב להפגת בדידות ,סלי מזון ,מיצוי זכויות ,שעות ביטוח לאומי ועוד.

מה מקבלים בתמורה?
במסגרת ההרשמה לפרויקט חיבו"ק ,תינתן מלגה ע"ס  ₪ 6,000תמורת  120שעות
במהלך שנת הלימודים שיכללו הכשרה ,ביקורים בבתי המטופל ,חיבור והנגשת שירותים
בקהילה.
דרישות התפקיד

•

זיקה לנושא הרווחה בבריאות ולגיל השלישי

•

יכולת גבוהה לעבודה עם חולים מתוך אמפתיה ואכפתיות

•

אחריות ושרותיות  ,יכולת תאום וארגון

•

גמישות ויצירתיות

•

רקע בפעילות התנדבותית דומה  -יתרון

מספר מקומות מוגבל ומותנה בראיון אישי

להגשת מועמדות למלגת סטודנט בפרויקט
לחץ כאן
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