אני ואתה נשנה את העולם
אריק איינשטיין שר במשפטו המפורסם "אני ואתה נשנה את העולם" -זו תמצית מהותה של העבודה
הקהילתית.
בעיריית ערד ,במחלקת הרווחה והשירותים החברתיים ,פועלת היחידה לעבודה קהילתית  .ביחידה
לעבודה קהילתית אנו מעודדים תושבים ליזום פעולות במרחב הציבורי מתוך אחריות חברתית .אנו
מקנים ידע ומיומנות על מנת לסייע לתושבים לזהות את צרכיהם ,להתארגן ולפעול כפעילים לקידום
זכויותיהם ורווחתם ,לגייס משאבים וליצור שינוי בסביבתם הקרובה.
ביחידה הקהילתית בערד אנו מאמינים כי לכל אדם יש כוחות ויכולות להשפיע על עולמו ,כי האנשים
הינם בעלי הידע הטוב ביותר בנוגע לצרכיהם וכי דרכי הפעולה והמענים צריכים להתפתח תוך
שיתוף פעולה עם התושבים.
כיצד בנויה היחידה הקהילתית?
היחידה הקהילתית בנויה מכמה תחומים ובעלי תפקידים.
איילת גיל מרכזת קבוצות פעילים שונות בעיר המקדמות ומסייעות לצרכי התושבים.
שרון דלמן מרכזת מרכז הגישור המאפשר הקניית ידע וכלים לשיח ודיאלוג מקרבים בעיר.
אביטל יעקובי מרכזת את העבודה קהילתית בשכונת אבישור ,בפרויקט "סלון הבטון" להעצמת
התושבים בשכונה וחיזוק הקשר בין הרשות לתושבי השכונה.
מאיה דן רכזת מנהיגות קהילתית הפועלת לבנייה וחיזוק החוסן הקהילתי בערד.
חננאל מגד רכז יחידת ההתנדבות העירונית.
הפרויקטים אותם מקדמת היחידה הקהילתית?

חננאל מגד – רכז יחידת התנדבות

שרון דלמן -מרכז הגישור והדיאלוג

העלאת מודעות להתנדבות

גישורים בנושא סכסוכים וקונפליקטים
בין שכנים ואחרים

מתן סיוע וליווי מקצועי למפעילי
מתנדבים ברשות

קורס שגרירי גישור

גיוס והשמת מתנדבים וייזום פרויקטים
התנדבותיים  -למען חיזוק הקהילה.

מאיה דן  -מנהיגות קהילתית
הרצאות בנושא מוגנות
הכשרת פעילים לזמן משבר
סיוע לתושבים בזמן חירום
קבוצות וואצ-אפ שכונתיות

תוכנית ילדים מגשרים
גישור ופיתוח השפה הגישורית
במערכת החינוך בעיר

איילת גיל  -קבוצות פעילים בעיר
קהילה נגישה
מרכז אישה לאישה
תיאטרון נשים קהילתי
הפעלת קבוצות פעילים בשכונות
גבים ,יעלים ,חלמיש ,נעורים

שרו
לפרטים נוספים והצטרפות
לפרויקטים שמציעה היחידה
הקהילתית
התקשרו 08-9972964
או סרקו את הקוד והצטרפו לדף
הפייסבוק שלנו

אביטל יעקבי  -פרויקט "סלון הבטון"
שיתוף תושבים בשכונת אבישור בתהליכי
שיפוץ וטיפוח גינות הבטון
קבוצת פעילים באבישור
פעילויות קהילתיות

