תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית דגשים לשנת 2017
מחלקת נוער וצעירים
מ
ס

מטרה (מתוך מטרות
הלבה)

יעד

1

חיזוק תשתיות חברתיות
וקהילתיות ביישובים

טיפול בנוער
בסיכון

2

חיזוק תשתיות חברתיות חיזוק ביטחון
וחוסן
וקהילתיות ביישובים

3

התנדבות
חיזוק תשתיות חברתיות
וסיוע בקהילה
וקהילתיות ביישובים

4

סעיף
תקציבי

לו"ז

שיפור שירות

שיפור
השירות
בחינוך
הבלתי
פורמאלי
בתוך
היישובים

שם המשימה

תיאור המשימה

איתור נערים על הרצף
סדנאות טיפוליות
הסיכוני וטיפול בהם יחד
קבוצתיות לבני נוער
עם מחלקת רווחה
הקמת סיירת הורים
בשיתוף מחלקת רווחה
שיסתובבו ביישובים בימי
סיירת הורים
חמישי ומוצ"ש ויאתרו
תופעות סיכוניות בקרב בני
הנוער
על מנת לגרום לילדים ולבני
הנוער לתחושת שייכות
גינות קהילתיות
ביישוב בו הם גרים ,נקים
טיפוליות ביישובים
במהלך השנה גינות
קהילתיות בשטחי היישובים

תנועות נוער

5

התנדבות
חיזוק תשתיות חברתיות
וסיוע בקהילה
וקהילתיות ביישובים

ש"ש  -חברה
למתנ"סים

6

חיזוק תחושת
חיזוק תשתיות חברתיות
השייכות
וקהילתיות ביישובים
ליישובים

תיעוד קהילתי בכל
היישובים

הקמת תנועות נוער בכל
היישובים ,כולל הקמת
תנועה חדשה מעבר לקיים

דירת ש"ש שייתנו מענה
ביישובים בהם אין לנו דירת
בנות שירות לאומי ,הש"ש
יעבדו ביישובים המעורבים
יותר מבחינה דתית (גוש
מעגלים)
התחלנו בפרויקט במהלך
השנה ,בשנה הקרובה
נסיים את הפרויקט בכל 16
יישובי המועצה

גורם אחראי

בתיאום עם

ג'ולי

רווחה

ינואר

יוני וג'ולי

רווחה

פברואר

חביבה וג'ולי

יוני

רכזי הנוער

רכזי תנועות
הנוער

יוני

חברה למתנ"סים

ג'ולי וחביבה

וועדי היישובים
ורכזי הנוער

התחלה סיום
דצמב
ר

אוגוס
פברואר
ט

ינואר

אוגוס
ט

מדדים

משאבים

תקציב (בתאום עם
הגזבר)

חיזוק עוטף
עזה

250,000 ₪

סדנאות קבוצתיות
טיפוליות בכל יישובי
המועצה

רכב ,שכר רכז
הסיירת

40,000 ₪

הקמת סיירת הורים
פעילה על מתנדבים

שטח ציבורי

100,000 ₪

ביצו
ע

תוצאה מצופה

גינות קהילתיות
פעילות בכל יישובי
המועצה

תנועות נוער שונות
בכל יישובי המועצה

מבנים לפעילות

10,000 ₪

מציאת דירה
באחד
מהיישובים
בגוש מעגלים

5,000 ₪

הקמת דירת ש"ש
שייתנו מענה לבני
הנוער בגילאים השונים

ספטמ מצלמה ,ורכזת
ינואר
לפרויקט
בר

20,000 ₪

הפקת סרט של כל
וותיקי היישובים
מספרים על הקמת
היישובים

ינואר

אוגוס
ט

