משלחת יזמות והשפעה חברתית בשגרירי רוטשילד יוצאת לדרך!
שגרירי רוטשילד בשיתוף עם  -helpappהדרך הקלה להתנדבות
טנזניה 2019
רוצה להיחשף ,ללמוד ,לתכנן ,ליזום ,לגייס משאבים ,לטוס ,להתנדב ,להשפיע ,לשנות?
משלחת ראשונה מסוגה בהיסטוריה הארגונית יוצאת לדרך!
שגרירים ושגרירות יקרים ויקרות,
במהלך הקיץ הקרוב ,תצא משלחת של כ 20-שגרירים ושגרירות להתנדב בבית יתומים ובית
ספר בטנזניה שבאפריקה.
מטרות המשלחת:
 יצירת נבחרת שגרירים ארצית ראשונה שתייצר קשרים בין היחידות השונות.
 קבלת כלים יזמיים לקראת הובלת פרויקטים עתידיים.
 למידה התנסותית דרך עשייה חברתית מחוץ לגבולות ישראל.
 השפעה אמיתית והשארת חותם דרך עשייה משמעותית.
על שיתוף הפעולה עם  -helpappהדרך הקלה להתנדבות
ארגון  helpappהוא ארגון הפועל להנגיש את עולם ההתנדבות בארץ ובעולם.
הארגון מוציא משלחות התנדבותיות חינוכיות למדינות אפריקה ובמקביל פועל על מנת ליצור
חיבורים בין אנשים המעוניינים להתנדב לבין מקומות הזקוקים למתנדבים בארץ.
השנה  helpappמוציאים את המשלחת ה 19-למדינות אפריקה.
הארגון נמצא בקשר עם עשרות כפרים שזקוקים לכוח איכותי אשר מעניק כלים מהותיים
ופרקטיים במהלך שבועיים .המשלחות היוצאות מטעמו מובילות מערך שיעורים ומערך
שיפוצים לילדיי בית הספר ופועלות על מנת להוביל את הנושאים הללו יחד עם הקהילה
המקומית ואנשי המפתח במחוז.
במשלחות נפגשים ישראלים מכל קצוות החברה ,חוברים יחד ,מוותרים על עוד חופשה גנרית
ביעד אקזוטי ולוקחים פסק זמן מהשגרה השוחקת כדי לעבור חוויה אחרת ,מעצימה שמטרתה
היא תרומה לקהילה ובאותה ההזדמנות לקבל וללמוד.
מה בתוכנית?
 הובלת מערך שיפוצים בבית הספר ובית היתומים בשיתוף עם הקהילה המקומית.
 העברת תכנים חינוכיים להעשרת עולמה של הילדים (עם ליווי מקצועי מטעם ארגון
.) helpapp
 הכרת התרבות המקומית ולקיחת חלק בארגון הפעיל לחיזוק הקשר בין המקומיים
לישראל.
על תהליך המיון
תהליך המיון כולל ראיונות אישיים וכן חמישה ימי הכנה בארץ (כתנאי להשתתפות במשלחת).
אנו מחפשים שגרירים אקטיביים בעלי מוטיבציה שינהלו צוותים ,תוכן ,לוגיסטיקה ,יניעו
תהליכים ,יגייסו משאבים וייקחו אחריות פעילה ומלאה בארגון משלחת סיוע הומניטארי.

חמישה ימי הכנה בישראל:
 .1האם יזמות משנה מציאות?
 .2יזמות וחדשנות בתוך ארגונים ומסגרות קיימות
 .3שינוי חברתי מתוך צניעות ולמידה
 .4עשייה חברתית מתוך חיבור לזהות אישית
 .5יצירת המשכיות וקיימות
פרטים נוספים
תאריכים :המשלחת עתידה לצאת ב( 29.08.19 -15.08.19ייתכנו שינויים של יומיים
אחורה\קדימה בהתאם לחברת התעופה).
עלות :המשלחת למשתתף עומדת על ₪ 5550
שגרירים שיתקבלו למשלחת יקבלו מימון של  ₪ 2,000מעלות זו למשתתף!
*העלות לא כוללת :ויזות+חיסונים+ביטוח.
חושבים שאתם מתאימים? לפרטים נוספים והרשמה בלינק הבאhttp://bit.ly/2VR2ORA -

