תכנית התמחות לצדק חברתי וזכויות אדם

קול קורא לסטודנטים/ות
נפתחה ההרשמה לסטודנטים/ות באוניברסיטת תל אביב לתכנית
עמיתי אברט לצדק חברתי לשנת הלימודים האקדמית תשע"ט,
2019-2018
ארגון שתיל מזמין אתכם/ן להגיש מועמדות לתכנית עמיתי אברט לצדק חברתי וזכויות
אדם לשנת תשע"ט.
תכנית אברט שמה לה למטרה להכשיר דור של מנהיגים/ות צעירים/ות אשר יפעלו למען
חברה צודקת יותר .התכנית מעניקה לסטודנטים ולסטודנטיות הזדמנות לרכוש ניסיון
בפעילות חברתית בארגונים לא ממשלתיים וברשויות מקומיות ומתקיימת תודות לנדיבותם
של הנרי (ז"ל) ואידית אברט.
את תכנית ההתמחות מלווה קורס אקדמי שנתי באונ' תל אביב שיעסוק בנושא זכויות
אדם ויינתן על ידי עו"ד עדי ניר בנימיני ועו"ד הישאם שבאיטה (בליווי אקדמי של פרופ'
נטע זיו ופרופ' איסי רוזן צבי) .הקורס יתקיים בימי ראשון אחת לשבועיים בין השעות
.15:45 - 14:15
התכנית מיועדת לסטודנטים/ות מכל החוגים באונ' תל אביב לתואר ראשון (משנה ב' ואילך)
ולתואר שני.

מרכז

מסגרת התכנית:
התכנית תחל ב 14/10/2018-ותסתיים ב28/6/2019-
על העמיתים/ות להקדיש כ 8 -שעות התמחות בשבוע בארגון לשינוי חברתי
(סה"כ 200-שעות)
על העמיתים להשתתף בקורס אקדמי בנושא "זכויות אדם" ( 2ש"ס)
על העמיתים/ות להשתתף בשלושה מפגשי הכשרה של שתיל המלווים את ההתמחות
(סה"כ  20שעות)
הסטודנטים/ות המשתתפים/ות בתכנית יקבלו מלגה בסך  9000ש"ח.
*המפגשים מהווים חלק אינטגראלי מהתכנית וממחויבות העמיתים/ות הלוקחים/ות בה
חלק וההשתתפות בהם היא חובה .התכנית שמה דגש על למידה חווייתית של סוגיות
בוערות בתחום הצדק החברתי בישראל על ידי הרצאות ,סיורים ודיונים ,וכן באמצעות
למידת עמיתים.
ההשתתפות בקורס מותנית בקבלת אישור מראש/ת החוג שבו לומד/ת הסטודנט/ית לרשום
את החוג .קבלת אישור החוג לרישום ולהכרה בקורס באחריות הסטודנט/ית.
ההרשמה לקורס תעשה במרוכז על ידי רכזת התכנית מטעם שתיל באמצעות טופס ההרשמה
שבהמשך

אופן הגשת המועמדות:
עליך לבחור בארגון בו תרצה/י להתמחות מתוך רשימת הארגונים המופיעה בקישור זה.
לאחר מכן יש לבדוק כי הנך עונה לדרישות התפקיד.
במידה שכן ,אנא מלא/י את טופס ההרשמה בקישור זה .לאחר שתמלא/י את
הטופס אנא שלח/י אותו גם לארגון המבוקש וגם לרכזת התכנית מטעם שתיל
למייל.everettmanager@shatil.nif.org.il -
שימו לב  -ניתן לפנות ליותר מארגון אחד .חשוב לציין בפניה לארגון כי המועמדות
מוגשת לתכנית עמיתי אברט לצדק חברתי .במידה ותמצא/י מתאים ,תוזמנ/י לראיון על
ידי הארגון.
ניתן להגיש מועמדות עד ה4.9.18-
*ההתמחות בארגון מותנית בכך שלא הייתה לסטודנט/ית מערכת יחסים מקצועית קודמת
בארגון (התנדבות/עבודה).
בברכה,
מיכל גידניאן ,רכזת תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי ,שתיל
everettmanager@shatil.nif.org.il
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