יתד ,התכנית הלאומית
לצעירות וצעירים במצבי סיכון
מענים מתוקצבים ע"י משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים במסגרת התוכנית
דף מידע למנכ"לי עמותות הפועלות בתחום צעירים וצעירות בסיכון
מעודכן :פברואר 2018
נושא המענים ,לרבות תכניות וסדנאות ,מהווה אחד מערוצי השינוי הבסיסיים בתוכנית יתד ,יחד ובמקביל לליווי אישי אותו
מקבלים הצעירים .המענים הניתנים תחת המטרייה הקונספטואלית של תכנית יתד כוללים מענים בתקצוב של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים וכן מענים המתוקצבים ע"י משרדים אחרים וארגונים אחרים .המענים המוגדרים בתוכנית
מחולקים בין מענים ארציים ומחוזיים ובין מענים יישובים.
מסמך זה מתייחס למענים בתקצוב משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
מענים ארציים ומחוזיים:
אופן ההפעלה של המענים הוא על בסיס התקשרות של המשרד עם גופים מפעילים (על פי רוב עמותות הפעילות בתחום) וזאת
בהליך של מכרז פומבי או בהליך של מיזם משותף .יש לציין כי מדיניות משרדי הממשלה היא צמצום והגבלת משך של המיזמים
המשותפים.
בשנת  2018המענים הארציים הם בתחומים הבאים:
מעני דיור (תחום חיים :קיום פיזי ומוגנות):
 50 דירות מעבר לבוגרי פנימיות בעלות כוללת של כ 9.5 -מיליון – התוכנית פורסמה במכרז פומבי ונבחרו זוכים :ילדים בסיכוי,
אור שלום ו  SOSכפרי ילדים ונוער.
 30 דירות מעבר בקהילה בעלות כוללת של כ 5.5 -מיליון  -המכרז נמצא בתהליך כתיבה ,צפי לפרסום כחודשיים.
 5 דיוריות בעלות כוללת של כ 3 -מיליון – המכרז נמצא בתהליך כתיבה.
 תקני דיור לשרות לאומי לצעירים וצעירות בסיכון בעלות של  3מיליון  -מבוצע באמצעות הרשות לשירות לאומי ואזרחי
ומופעל באמצעות עמותות השירות הלאומי.
 4 הוסטלים ייעודיים בעלות של  2מיליון – נמצא בוועדת מכרזים.
מענים בתחום התעסוקה (תחום חיים :השכלה ,תעסוקה ומיומנויות):
 5 מסגרות הכנה לשירות עם מרכיב של הכשרה מקצועית בעלות כוללת של  6מיליון ( 3מיליון  ₪מתקציב יתד)  -פורסם קול
קורא משותף עם קרנות הביטוח הלאומי .ניתן להגיש עד ה .22/2/18
 מיזם נור ,פיילוט של מרכז כוללני בקהילה לצעירות ערביות ,בשותפות עם קרן רש"י ,בטל"א וקרן בדר  -העלות לתוכנית יתד
 1מיליון.
מענים ברמה היישובית-רשותית:
המשרד הקצה תקציב בסך  44מיליון לרשויות המקומיות .חלוקת התקציב התבצעה בהתאם לקריטריונים המוסכמים בין משרד
הרווחה למרכז לשלטון מקומי.
הרשויות המקומיות יכולות להפעיל את התוכנית שנבחרו באופן ישיר או באמצעות התקשרות עם גופים מפעילים.
הרשויות בחרו את התוכניות ל 2018-מתוך מאגר התוכנית הקיים ,המכיל כיום  11מודלים ,כאשר בהתאם להנחיית מנכ"ל משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים המיקוד שנבחר לשנת  2018הוא בנושא תעסוקה.
יש לציין כי חלק מן התוכניות הקיימות במאגר ,הן גמישות ומאפשרות התאמה לכל רשות לפי צרכיה.
אנו ממליצים לעמותות הפעילות ברשויות מסוימות ליצור קשר עם מחלקת הרווחה ברשות ולבדוק אופציה להפעלה של התוכניות.
מאגר התוכנית וכן הבחירה של הרשויות את התוכניות מפורסמות באתר האינטרנט של יתד.
במהלך שנת  2018ברצוננו להוסיף למאגר עוד  4-5תכניות ,שיהיו מתוערפות ויוכלו להיכנס למאגר ממנו הרשויות יוכלו לבחור ב
.2019
סל משאבים גמיש:
הרשויות המקומיות קיבלו תקציב לסל משאבים גמיש לצעירות וצעירים .הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים מיידים ומוגדרים
של צעירים/ות ,באמצעות רכישת מוצרים ושירותים שונים .תכולת הסל נבנית בימים אלו .הסל יכול להיות מופעל ע"י עובד יתד
ו/או עובד נוצ"ץ ברשות ,על פי קריטריונים.
מלווי צעירים בעמותות ובמשרדי ממשלה אחרים ,יכולים לפנות ישירות לגורם הרלוונטי ברשות (עו"ס יתד/עו"ס נוצ"ץ) ,בבקשה
להפעיל את סל המענים בעבור צעיר מסוים הנמצא תחת טיפולם .ככל שזכאותו של הצעיר תתברר כנכונה יוכל הצעיר לקבל את
המשאב הרלוונטי תוך יצירת קשר בין המלווה של הצעיר ובין עו"ס יתד ברשות המקומית הרלוונטית בכדי לממש את זכאותו של
הצעיר .כמו כן ,תהליך זה יצריך חתימת הצעיר על ויתור סודיות למלווה ע"י העמותה ,העברת פרטי הצעיר כולל רישום והכרה
בנתוני יסוד אצל עו"ס יתד/נוצ"ץ ורק אז תתאפשר הפעלת הסל הגמיש .חשוב לציין ,כי על פי רוב ,לא תידרש הגעת הצעיר/ה
למפגש עם עו"ס יתד ,ודי יהיה בהעברת הפרטים על ידי המלווה.
רשימת עו"ס יתד ברשויות המקומיות מפורסמת באתר יתד ,ומתעדכנת על פי איוש המשרות מעת לעת.

