המרכז תעסוקה החל את פעילותו בחודש ינואר וכבר חווינו מספר סיפורי הצלחה!
ד ,בת  ,40אם חד הורית שהגיעה אלינו כאשר היא מועסקת בתת תעסוקה ,מעט מאוד שעות ,במחלקת
המוצרים הטבעיים בשופרסל
•
•
•

•
•
•

לאחר  6פגישות ,קודמה לתפקיד ניהול מחלקת המוצרים הטבעיים בסניף.
ד' הגיעה למרכז התעסוקה עם הכשרה כנאוטורופתית ועם רצון לעבוד בתחום .ד' הגיעה עם קשיים רבים
סביב גידול בנותיה באופן עצמאי ועם חוסר ביטחון לגבי יכולותיה.
בפגישות האימון פירקנו את הקשיים העולים מהבית ומגידול הבנות ונעזרנו בעו"ס המחלקה (מחלקת
רווחה באזור י"ג) ע ל מנת לפתור את רובם .בנוסף ,עבדנו רבות על העלאת הביטחון העצמי של ד' .כתבנו
קורות חיים מסודרים ולמדנו דרכים למציאת עבודה .במהלך תהליך חיפוש העבודה הועלתה הצעת קידום
בעבודתה הנוכחית של ד' ,דבר שהייתה מעוניינת בו ודיברה עליו פעמים רבות.
הכנו את ד' לשיחה עם הממונים עליה ודיברנו על הפעולות שעליה לעשות לקבלת הקידום בצורה נכונה.
ד' קבעה שיחה עם הממונה עליה וקיבלה את הקידום המבוקש ,כיום היא שמחה מאוד בחלקה ובעלת
שכר מכובד .הליווי ממשיך כמעקב טלפוני בימים אלו להתמודדות עם אתגרים בעבודה.
ד' ביקשה לאחרונה ממרכז התעסוקה לעזור לה למצוא עובדים למחלקה אותה היא מנהלת.

ש' ,בת  ,50אם חד הורית שהגיעה אלינו כשהיא אינה מועסקת במשך עשור
•
•
•
•
•
•
•

לאחר  5פגישות (אחת מהן טלפונית) ,החלה לעבוד כסייעת בגן ילדים של העירייה.
ש' הגיעה אלינו עם חששות רבים שהיציאה לעבודה תפגע בזכויותיה כמקבלת קצבת הבטחת הכנסה.
בפגישות האימון פירקנו את החששות איתן הגיעה ,ביררנו נטיות תעסוקתיות והרחבנו אפשרויות בחירה.
לאחר שהמשתתפת בחרה לחזור לעבוד בתחום חינוך לגיל הרך,
עברנו יחד על קורות החיים שלה ,הכנו אותה לראיון עבודה ועברנו על שיטות לחיפוש עבודה.
הביטחון העצמי עלה והיא ניגשה לכמה ראיונות עבודה ,באחרון שבניהם עברה והתחילה לעבוד בגן
עירייה.
כיום היא שבעת רצון ממשרה זו והליווי שלנו מתמקד בהתמודדות עם אתגרים הצצים בעבודה.
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