
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2019אוקטובר  31 חמישי יום

 17/2019מבי וז כ"א פמכר

 למשרה עו"ס כוללני ורכז מועדונית

 100%היקף משרה : 

 מועצה מקומית שלומי

 :תיאור התפקיד ותחומי אחריות עיקריים

מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות     .1

עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה  ושירותים רלוונטיים,

 והמחלקה לשירותים חברתיים.

מפתח ומקיין קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיית היעד של המוסדות     .2

 האלה.

 באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.משפר מצבן של אוכלוסיות .3

 מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.    .4

 נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.    .5

 מקצועיים ומתנדבים )בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה לכך(-מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך    .6

 מנהל רישום ומעקב אחר תוכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.    .7

 משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.    .8

נית ומשמש מנהל הטיפול לכל ילד ולכל משפחה. הוא עומד בקשר עם משפחות עו"ס המועדונית הוא חלק מצוות המועדו. 9 

מקבל מהצוות מידע שוטף על תפקוד הילדים במועדונית 10  והילדים, ובונה עם חברי הצוות תכנית פעולה לכל ילד ומשפחה.

 .לילדים ועל בעיות מיוחדות הבאות לידי ביטוי במועדונית. הוא משתתף בהכנת תוכנית טיפול ייחודית

 .לילדיהם העו"ס מטפל בקשר שבין ההורים למועדונית ובקשר שבין ההורים.11

 בהתייעצות עם ראש צוות/מנהל. העו"ס יבחר את הילדים המתאימים .12

 ייתן הדרכה שוטפת למפעילי המועדונית .13

 יעבוד עבודה פרטנית וקבוצתית עם הורי הילדים .14

 עבודה.העו"ס של המועדונית יידע את העו"ס המטפל במשפחה על הצורך בטיפול, לפי התוכנית  .15

 .העו"ס יעבוד עבודה קהילתית להשגת מקורות בקהילה לתמיכה טיפולית וכספית .16

 .נדרשת עבודה אחה"צ יומיים בשבוע

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים *    עובד סוציאלי*  דרישות סף :

 פניות בצירוף קורות חיים, תעודות רלוונטיות והמלצות 

  0021:בשעה  1911/19/עד לתאריך   ozmankal@shelomi.org יש להגיש ללשכת מנכ"ל במייל : 

 ".כוללני ורכז מועדוניתולציין בהגשה "משרת עו"ס 

 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.
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