תכנית "כאן גרים"  -סטודנטים עם אזרחים ותיקים

כאן גרים  -תכנית חברתית הנותנת מענה לשתי אוכלוסיות ,אזרחים ותיקים וסטודנטי ם
קרוב למחצית מהקשישים גרים לבדם ,סיבות שונות עלולות להוביל לתחושת בדידות כגון מחלות אורגניות
)דיכאון( ובעיות בריאותיות ,ניתוק מהעיסוק המקצועי ,אובדן בני זוג וחברים שהלכו לעולמם ,פגיעה ביכולת
הניידות והישארות רבת שעות בין כותלי הבית .קשישים אשר סובלים מבדידות עלולים להרגיש חוסר שייכות,
ירידה באסרטיביות ובמוטיבציה ,מיעוט בקשרים חברתיים .המפתח להתמודדות ומניעה של תופעת הבדידות
הן לקיחת אחריות ,שינוי סביבת המחיה ומעורבות חברתית .
המשרד לשוויון חברתי מפעיל את תכנית "כאן גרים" לשילוב סטודנטים במגורים בבתי אזרחים ותיקים .במסגת
התכנית ,הסטודנטים ייתנו שעות חברה לאזרח הוותיק ויקבלו בתמורה מגורים בתנאים נוחים ומלגה משמעותית
שתסייע להם בתקופת הלימודים.
מטרות התכני ת:
להקל על בדידות האזרח הוותיק ,לעודד את האזרח הוותיק להישאר בקהילה ולהגביר את תחושת הביטחון
שלו ,לחזק מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה הישראלית ולחזק את הקשר הבין-דורי .לסטודנטים ,לאפשר
מענה מגורים נוח ונגיש ,לעודדם למעורבות קהילתית וחברתית ולשפר את הנגישות להשכלה גבוהה לסטודנטים
מחתך ס וציו-אקונומי נמוך.
תנאי התכני ת:
 .1הפרויקט מיועד לאזרחים ותיקים הגרים בגפם ועצמאים ,ובדירתם חדר פנוי למגורי הסטודנט.
 .2האזרח הוותיק יציע חדר לסטודנט בדירתו בעלות סמלי ת לכיסוי ההוצאות השוטפות.
 .3הסטודנט ילון בבית האזרח הוותיק לפחות  3לילות בשבוע.
 .4הסטודנט יקיים פעילות חברתית משותפת עם האזרח הוותיק במשך  5שעות בשבוע.
 .5בכפוף לתנאי התכנית ,הסטודנט יהיה זכאי לקבל מלגה בסך . ₪ 000,8
 .6המגורים המשותפים הינם לתקופה של שנה סטודנטיאלית או קלנדרית ,בהתאם להחלטה המשותפת
של האזרח הוותיק והסטודנ ט הרשמה לתכנית בפנייה למוקד הפניות המשרד לשוויון חברתי * 8840
ההשתתפות הינה בכפוף לנהלי התכנית.
אזרחים ותיקים – להצטרפות לשנת הלימודים תשפ"א יש ליצור קשר עם מוקד המשרד לשוויון חברתי
עבור האזרחים הוותיקים *.8840
סטודנטים :להצטרפות לתכנית לשנת הלימודים תשפ"א יש ליצור קשר עם התאחדות הסטודנטים
והסטודנטיות בישראל ,המפעילה את התכנית עבור המשרד ,בקישור כא ן פרטי התקשרו ת המשרד לשוויון
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