מינהל השירותים החברתיים
תכניות תעסוקה ייחודיות במרכז התעסוקה
תוכנית 'אפיקים '
מטרת התוכנית –קידום צעירים בתעסוקה באמצעות רכישת השכלה
קהל היעד  -צעירים רווקים חסרי עורף כלכלי/משפחתי בגילאי  ,18-28בעלי  10-12שנ"ל ,עובדים ומעוניינים לקדם עצמם מבחינה
תעסוקתית.
מרכיבי התוכנית – בתוכנית עובד/ת סוציאלי/ת ורכזת תעסוקה .מודל ההתערבות בתוכנית כולל תהליך המונה את המרכיבים הבאים:
 .1אימון תעסוקתי אישי – ליווי פרטני אחת לשבועיים ממוקד בגישת הכוחות ,זיהוי יכולות ,הגדרת שאיפות ומימושן ,תוך מתן
מענה רחב על פי צורך.
 .2סדנא קבוצתית – משך הסדנאות כ5-חודשים ,אחת לשבוע ,מועבר על ידי מנחה מומחית תעסוקה .כולל פיתוח מיומנויות למידה.
 .3אבחון תעסוקתי – משתתפים אשר עולה עמם הצורך באבחון תעסוקתי לצורך בחירת מקצוע ,מופנים לאבחון מקצועי.
 .4לימודים – הרשמה ללימודים בעלי אופק תעסוקתי ,חלקם במימון בתוכנית.
משך התוכנית – אורך מחזור הינו שנה וחצי.
תוכנית 'אפיקים משלבת'
מטרת התוכנית  -שילוב צעירים בסיכון בעולם בעבודה.
קהל היעד  -צעירים רווקים בגילאי  18-28אשר זקוקים לליווי ותמיכה אינטנסיביים לצורך השתלבות אפקטיבית בעולם התעסוקה
ונמצאים בסיכון גבוה לנשירה ממנו.
מרכיבי התוכנית – בתוכנית עובד/ת סוציאלי/ת מרכז/ת התוכנית וכן מדריכי תעסוקה .עם כל משתתף נבנית תוכנית אשית והמשתתף
מלווה על ידי מדריכי התעסוקה בביצועה .מרכיבי התוכנית העיקריים:
 .1תהליך אימון תעסוקתי – מתמקד בחיזוק מיומנויות התעסוקה יחד עם זיהוי וטיפול בגורמים המעכבים ועבודה עליהם כגון יכולת
ניהול זמן ,התמודדות עם סמכות בעבודה ,הכנה לריאיון ועוד.
 .2מענה מערכתי – פועל ליצירת פניות להשתלבות הצעירים בתעסוקה על ידי התערבות במקרי משבר וטיפול במקרים בהם נדרשת
התערבות בתחומים המהווים תנאי להשתלבותם בעולם העבודה כגון פתיחת חשבון בנק ,הסרת עיקולים מחשבונות על ידי הסדרת
חובות ,מיצוי זכויות ועוד.
 .3קשרי מעסיקים – לצוות התוכנית 'מעסיקים ידידים' המגויסים לטובת מתן הזדמנות למשתתפי התוכנית.
משך התוכנית – חצי שנה עם אפשרות להארכה עד שנה על פי הצורך.

ליצירת קשר והפניות :
קארין בן דלק -רכזת תכניות צעירים
054-6922966
karinebd@ashdod.muni.il

מרכז תעסוקה עירוני אשדוד08-9238535 -
שעות פעילות :א'-ה' 8:00-18:00

תוכנית רמפה
מטרת התוכנית – תכנית "רמפה" מסייעת לאנשים עם מוגבלויות המעוניינים לעבוד ולהתקדם בשוק התעסוקה.
קהל היעד  -צעירים ואנשים עם מוגבלויות בגילאי  ,18-45תושבי אשדוד והסביבה מעוניינים לעבוד ולהתקדם מבחינה מקצועית.
מרכיבי התוכנית-


ליווי ובניית תכנית אישית לקראת השתלבות בעבודה.



השמה ופיתוח קריירה.



סדנאות ופעילויות פרטניות וקבוצתיות בתחום התעסוקה.



פיתוח ושיפור מיומנויות וכישורים תעסוקתיים לצורך השתלבות ,התמדה וקידום תעסוקתי.



הכשרה לצרכי שילוב וקידום בעולם העבודה.



תיאום מול מגוון השירותים בקהילה..

משך התוכנית – אורך מחזור הינו שנה וחצי.

ליצירת קשר והפניות :
יוליה בולטין -רכזת תוכנית רמפה
yuliabl@ashdod.muni.il
תוכנית סטרייב
מטרת התוכנית – תכנית סטרייב היא תכנית חברתית ייחודית ,המדמה את עולם העבודה ומאפשרת מימוש אישי ומקצועי ,תוך פיתוח
יכולת התמודדות טובה יותר בחיפוש והשתלבות בעולם העבודה.
מרכיבי התוכנית-
 תהליך קבוצתי ואימון פרטני לתעסוקה
 ליווי אישי לאורך כל הדרך
 תמיכה מלאה של צוות מקצועי ומיומן
משך התוכנית – אורך מחזור הינו עד שנה וחצי.

ליצירת קשר והפניות :
ורד פליישר -רכזת תוכנית סטרייב
veredfl@ashdod.muni.il

מרכז תעסוקה עירוני אשדוד08-9238535 -
שעות פעילות :א'-ה' 8:00-18:00

