دعوة لتدريب منسّقي "كي ِدم"
ألسر مع أطفال في مَخْ طَر
(مجموعة نقاش أسرية)
ٍ

لمشروع "عوليم َلديريخ" (نسير على الطريق)
مشروع "نسير على الطريق" هو مشروع تجريبي ورياد ّ
ي تشترك في تنفيذه وزارة الشؤون االجتماعية ،ووزارة استيعاب
أسر مع أطفال في مخطر .ويعمل المشروع في ستة
القادمين الجدد ،ومؤسسة موزايكا ،لتفعيل إجراءات "كي ِدم" من أجل
ٍ
أماكن :أشدود ،وأوفاكيم ،والقس وم ،وبيت إيل ،وكريات مالخي ،وبلد آخر ،وهو مخصص لمختلف السكان (القادمين الجدد،
الحريديم ،والبدو) .نطمح أن يكون هذا المشروع الرياد ّ
ي أن تكون إجراءات "كي ِدم" مُتاحَ ة في كل أنجاء البالد ومن أجل جميع
السكان.
إن دور الموجه في مشروع "كيدِم" (مجموعة نقاش أسرية) هو إتاحة إقامة لقاء أسري واسع ،من أجل التعامل مع القلق فيما يخص وضع األطفال.
يشمل دور الموجه إعدادًا دقيقًا (لقاءات مع أبناء األسرة ،ومع داعمي األسرة ومهنيين) .يوجه المنسق لقا ًء في جزئه األول وينهيه هناك .تتطلب سيرورة
"كيدِم"  30ساعة عمل لموجه خالل شهرين .يتم إنجاز العمل مقابل مبلغ نقدي.

وسيشمل التدريب جز ًء نظر ًيّا ،وتطور "كي ِدم" في العالم ،والمبادئ والقيم التي يقوم عليها النموذج ،والعمل مع األسر ،واألطفال
المعرضين للخطر ،ونظام الرعاية االجتماعية في إسرائيل ،وسيشمل التدريب اكتساب المهارات وتدريب المنسقن.
وسيتمكن أولئك الذين أكملوا التدريب ،بعد الفحص والمشاركة في تجربة عملية موجهة ،من االنضمام إلى منسقي البرنامج
(مقابل مبلغ ما) .وسوف تشمل التجربة العملية المشاركة في إجراءات "كي ِدم" إلى جانب منسق ذي خبرة.

عَ مّن نبحث؟






أناس منفتحون ولديهم قدرة على اإلصغاء
أصحاب إتاحة عالية ،ولديهم القدرة على التنقل والعمل في ساعات غير روتينية
أناس لديهم قدرة على التنظيم
أولوية لمتحدثي اللغات (الفرنسية ،الروسية ،األمهرية ،العربية)
أولوية للمجربين في إرشاد "كي ِدم" ،إرشاد إجراءات العدالة التصالحية ،الوساطة ،العمل مع األسر ،والعمل مع
أطفال في ضائقة ،وما إلى ذلك

إطار التدريب:
 ستة أيام تدريسية كاملة أيام األربعاء من الثامنة والنصف صبا ًحا إلى الرابعة والنصف عصرً ا
()30/5 ,23/5 ,16/5 ,9/5 ,2/5 ,25/4
 تجري اللقاءات في عمارة الجوينت في القدس
 حضور اللقاءات إجبار ّ
ي

تكلفة التدريب
ً
ً
شيقال هي رسوم تسجيل تُد َفع برفقة رسالة قبول لدورة التدريب .أما المبلغ
شيقال500 .
تكلفة التدريب هي 2500
ً
شيقال ،فيُد َفع مع إمكانية التقسيط( .بعد التجربة).
المتبقي 2000

لخريجي عملية التدريب ،فرصة االنضمام كمنسقين في مشروع متجدد و
يُرجى إرسال استبيان كامل وسيرة ذاتية على اإليمييلnaomi.kedem@mosaica.org.il :
لمزيد من التفاصيل ،نعمي لباب يوران 02-6732122 ،0544-594194
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