סיכום 2019
התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360

תמונת מצב 2019
סטטוס עמידה ביעדים
0-39
מס' המשימות
אחוז המשימות

11

0

40-79
0

100%

יעדי העל מרכזים בתוכנית העבודה
 מצוינות בשירות. -קפיצת מדרגה במערכת החינוך.

80-100
11
100%

נתונים מרכזים 2019
היקף המשתתפים
 1300ילדים ונוער

• גיל לידה עד  :6סה"כ  496ילדים:
מרכז גיל הרך ,450-טיפות חלב ,35 -נתיבים.11-
• גילאי  : 6-12סה"כ  120ילדים:
מעגן (חרדי) בגני ילדים ,70 -זרם כללי.120 -
• פותחים עתיד  110:ילדים .סה"כ 300 -ילדים

334

496

• גילאי  : 18 -12סה"כ 334-ילדים ונוער,
פותחים עתיד ,34 -מרכז נוער יישובי – ,60
מדריכי מוגנות ,90 -תוכנית מנע,50 -
סיוע ריגשי  50 -בני נוער .הכנה לצהל 30-נערים.

300

גילאי 12-18

גילאי 6-12

גילאי לידה6-

תקציבים 2019
נושא
סה"כ תקציב שנתי.

סכום
 1,567,936ש"ח

פירוט
תוכניות שנתיות חינוך
בריאות רווחה ביטחון פנים

 1,567,936ש"ח

סה"כ ניצול תקציבי.
אחוז הניצול.

100%

ניצול מלא

הכנסות.

 1,567,936ש"ח

 100%מטה התוכנית
הלאומית

 2019על קצה המזלג.
• ועדת ההיגוי התכנסה באופן קבוע ואפשרה לתוכנית לפעול ולהתמודד עם מרבית האתגרים.
• תוכניות העבודה והמשימות נבדקו לאורך השנה ובוצעו הערכות והתאמות לפי הצורך.
• הוקמו  3תוכניות חדשות :סיוע ריגשי-מתן אבחונים וטיפולים ריגשיים ל 50ילדים.
סדנאות הורים 8-סדנאות שנתיות למשך  10מפגשים ל 100הורים מהמגזר החרדי.
הכנה לצה"ל  30 -בני נוער בסיכון הצטרפו לתוכנית .
• הורחבה תוכנית מעגן לשני מעונות – מעון חרדי ומעון כללי.

• הוגדלו והורחבו מעגלי שיתופי פעולה בין משרדיים ועם עמותות .
• זכינו בקול קורא מיזם הורות צעירה של הביטוח לאומי ,הוקם צוות בין משרדי
להפעלת המיזם.

עיקרי האתגרים והצלחות.
עיקרי האתגרים
.1הוקמו  3מענים חדשים-סדנאות
הורים ,סיוע רגשי והכנה לצהל
.2הוגדלו מספר התוכניות שממלאות
נתוני תמ"י (תשתית מידע יישובי)
.3ישנה הגדלה של היקף הילדים
המקבלים שירות מהתוכניות השונות.

עיקרי ההצלחות
הרחבת השירותים לילדים ונוער
בסיכון.ל 12תוכניות.
בשנת  2018מילאו  8תוכניות .בשנת
 2019מילאו  15תוכניות.

בשנת 2018טופלו  350בשנת 2019
802ילדיםקיבלו טיפול מאחת התכניות

תובנות מרכזיות
חשוב להשקיע בפיתוח והכשרת עובדים ,ולהקצות חלק מהתקציב השנתי.
לקיים מפגשים משותפים עם בעלי מקצוע בתחומים הרלוונטיים לעובדי הנוער ועובדי
מרכז גיל הרך.
חשיבות קיום ועדות היגוי כגורם מלווה ומאשר הנותן גיבוי לעשייה .

תקציבים 2019-2018
תקציב 2019

 1,519,110ש"ח

אחוז ביחס
תקציב 2020
לשנה שעברה
 1,567,936ש"ח

גדילה ב 3.2%

הוגשה בקשה להגדלת התקציב לפי גודל האוכלוסייה-
הבקשה בהקפאה.

תוכנית עבודה 2020
 .1הגדלת מספר התוכניות שימלאו נתוני תמ"י (תשתית מידע יישובי) במערכת.
 90%מתוכניות גיל הרך והנוער ימלאו נתונים על כלל הילדים המשתתפים בתוכניות.
 .2מיפוי מחודש לכלל ילדי העיר מגיל לידה עד  18בטיפות חלב ,גנים ,בתי ספר ומסגרות
בלתי פורמאליות .קבלת תמונת מצב מקיפה אודות התופעה של ילדים ונוער בסיכון.
 .3פיתוח כלי מעקב לפיתוח רצף מענים אחר ילדים מגיל ליד עד גיל .18
 .4מיפוי משאבים כלל עירוני ובניית אמות מידה אחידות לכלל המענים בעיר העובדים עם
ילדים ונוער.
.5הדרכות מקצועיות והכשרות לצוותי הרך והנוער.

.6הקמת צוותי מענה חדשים לתוכניות שאינן במימון התוכנית הלאומית .הרחבת ועדת גיל.

