מנהיגות סטודנטיאלית במשבר הקורונה
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 61מוסדות להשכלה גבוהה
בפריסה ארצית

תגמול המוסדות על התנדבות
מלגות בשת״פ עם ארגוני חברה
אזרחית או נקודות זכות

 308,320סטודנטים וסטודנטיות
מתוכם  232,365בתואר
ראשון

ערוצי תקשורת דיגיתליים
חיבור בין הקמפוס .
לסטודנטים באמצעות אתר
האינטרנט ,קהילות בפייסבוק

סטודנטים מתנדבים פי 2
ביחס לבני גילם שאינם
סטודנטים

 660אלף צעירים מעורבים
בני  ,18-35אין מידע על
שיעור הסטודנטים מביניהם

איפה פגש משבר הקורונה את הסטודנטים
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מ בט ח ו ק ר

לימודים

מגורים

ב 11במרץ הופסקו הלימודים
בקמפוסים ,חלק מהמוסדות
העבירו את הלמידה לאמצעים
מקוונים ומעטים שביטלו את
סמסטר ב׳.

ההערכות הן שכשליש
מהסטודנטים והסטודנטיות
עברו למגורים עם הוריהם
בזמן הקורונה בכדי לחסוך
כסף ולסייע

תעסוקה
 150אלף סטודנטים איבדו את
עבודתם בתקופת הקורונה.

התנדבות צעירים במשבר הקורונה
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ע״ב סקר שנערך במאי בהובלת קרן גנדיר והרשות להתנדבות

מי הם אותם צעירים וצעירות שהיו מעורבים חברתית בזמן
הקורונה?

יותר מעורבים

יותר צעירים

יותר פריפריה

יותר יהודים

יותר גברים

 33%מהצעירים היו
מעורבים בזמן המשבר
לעומת  21%בשגרה

ככל שגיל הצעירים עלה כך
ירד שיעור המעורבות
החברתית

צעירים בפריפריה היו יותר
מעורבים בזמן הקורונה
מאלו שחיים במרכז

שיעור הצעירים היהודים
שהיו מעורבים חברתית
במשבר גבוה משיעור
הערבים

 60%גברים ו 40%נשים

באילו אמצעים היו מעורבים הצעירים?
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33%
באמצעות רשת
האינטרנט

49%
באופן פיזי

41%
באמצעות הטלפון
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מחוללי ההתנדבות -גורמים מתווכים

שותפויות רוטשילד בקורונה
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 560משתתפים ובוגרים
בעשייה חברתית
מתמשכת
הקמה וניהול של 40
מוקדים ברשויות
יהודיות וב 13 -רשויות
ערביות

 24,000שעות התנדבות
חודשיות של
משתתפים ,בוגרים
וצוות

מעורבות של מעל 200
בוגרים בלמידה ועשייה
חברתית

שת"פ עם מעל 100
שותפים וארגונים
בעשייה חברתית

מה הצורך?
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המגזר הציבורי מצטמק

תכלול גופים רבים הפועלים בזירה

 70%מעובדי המגזר הציבורי יצאו
לחל״ת בהוראת משרד האוצר

כוח האדם המצומצם ברשות התקשה
לתכלל את הגופים הרבים שלא תמיד
עבדו בסינכרון.

הסתגלות למערכות טכנולוגיות
מערכי ההסברה וריכוז המידע דרשו
אוריינטציה טכנולוגית שלא תמיד קיימת
בקרב עובדי הרשות

חיבור לקהילות מקוונות
הנחיות מתעדכנות באופן תכוף וחוסר
בטחון פסיכולוגי של האזרחים דרש
מערך הסברה נגיש לקהילות

גיוס מתנדבים
במשבר האחרון פעלו מאות אלפי
מתנדבים שסיפקו שירותים חברתיים
חיוניים ברשויות ,גיוסם דרש מיומנויות
ונגישות.

הכשרה והשמה של המתנדבים
צעירים התנדבו בלי הכשרה מתאימה,
לא תמיד בהלימה לכישורים ולפניות
שלהם.

רשת עמיתים
להעלות דילמות ,לתכנן יחד ולאגם
משאבים

מערך לומד
למידה מהניסיון והלקחים של הפעילות
במשברים קודמים ,נדרשת פלטפורמה
דינמית ונגישה למתנדבים
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מה התפקיד שלנו?
חושבים על תשתיות לחירום מבוססות על מערך המנהיגות הסטודנטיאלית

