מרכז לאומי מדברי לטיפול בנוער בסיכון ,לזכר סגן לוטן סלוין

עמותת דרך לוטן מחפשת מתנדבי שנת שירות לשנה הבאה
שמיניסטים יקרים ,רגע לפני שאתם נסגרים לאיזו שנת שירות הייתם רוצים לחתום ,היינו רוצים לשתף
אתכם בשנת שירות קצת שונה ,שנת שירות בעמותת "דרך לוטן".
דרך לוטן היא עמותה שהוקמה לזכרו של סגן לוטן סלוין שנהרג במלחמת לבנון השנייה.
הוריו של לוטן ,איריס וגיל ,החליטו לעשות מעשה ולהקים מרכז טיפולי בערבה המטפל בנוער בסיכון
באמצעות מסעות הישרדות בשטח.
במהלך השנה יצא לנו לצאת למסעות הישרדותיים בהם כל אחד מאיתנו מלווה חוליה קטנה של נערים
בסיכון.
מטרת המסעות האלה היא לתת לנערים האלו להתמודד עם קשיים ואתגרים שלא יוצא להתמודד איתם בחיי
היום יום ,ולגרום להם לפתח עצמאות ותחושת מסוגלות לגבי יכולתם להתמודד עם קשיים שעומדים בדרך.
וכל התהליך הזה קורה בזכות ובחסות המדבר.
בשלושת החודשים האחרונים למדנו להכיר את המדבר מקרוב .פתאום השקט ,הנוף ,היופי העוצר נשימה
מקבל משמעות קצת שונה ,ואפילו מיוחדת יותר .המדבר ,שתמיד היה מיוחד עבורנו ,הופך לנוף היומיומי של
כל אחד מאיתנו ,ועם זאת ממשיך להדהים בעוצמה שלו כל פעם מחדש.
עברנו קורס מדריכי טיולים אינטנסיבי וחוויתי .הכרנו אנשים טובים ,למדנו את השטח ,ניווטנו והכרנו
מסלולים .ממש לא מזמן עברנו לקומונה שלנו ,כאן בחצבה -מושב נעים ושקט בערבה ,ששווה כל רגע נסיעה
אליו .נקלטנו בעמותה משפחתית ומקסימה ,שמצד אחד תומכת ומצד שני גם לא מפחדת לדרוש.
שנה בתור ש"ש בדרך לוטן היא שנה מאתגרת ,מלמדת ,מלאה בשטח ובחוויות בלתי רגילות .שנה של
עצמאות וחיי קומונה ,מלאה בהתמודדויות עם נערים ומצבים משמעותיים ולא פשוטים ,למידה על עצמך ,על
אנשים ועל המדבר.
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תפקידי הש"ש בעמותה כוללים:



הדרכת מסעות לנוער בסיכון בתפקיד של ראשי חוליה



השתתפות בבניית מערכי הדרכה



תפקידי רוחב בתחומים השונים בהם פועלת העמותה



ניהול חיי קומונה שיתופיים ,בעלי היבטים של עצמאות ,אחריות ,התפתחות אישית ,ומעורבות
בחברה הישראלית.

אם אתם:


בעלי יכולת הדרכה גבוהה ,מסוגלות להדרכת קבוצות מתחלפות ,קצרות מועד



אחראיים ,בוגרים ,עצמאיים ,שקולים



אוהבים שטח ומדבר



בעלי יכולת למידה עצמאית



בעלי תקשורת בינאישית אפקטיבית עם אוכלוסייה בסיכון ,לא שיפוטיים ולא מתנשאים



מסוגלים להכיל שינוי פתאומי ,חוסר שגרה



מסוגלים ומעוניינים לחיות ולפעול כקומונה



בעלי תעודת בגרות מלאה ,ובריאות תקינה

אולי מקומכם איתנו.
למעוניינים אנא מלאו את שאלון העומק המצורף בצירוף המסמכים הדרושים ושלחו למייל:
lotansway@gmail.com
תאריך אחרון לשליחת קורות חיים 24.1.19
המועמדים המתאימים יזומנו לשלב המיון הראשון בתחילת פברואר .השלב השני יקרה במהלך סוף שבוע
בסוף פברואר ויכלול לינה בשטח .לכל שאלה ,התלבטות או פנייה אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו במייל
או בטלפון( 050-3592359 :מיקי) מחכים בקוצר רוח לפגוש אתכם במיונים לגרעין! לעוד פרטים על
העמותהwww.lotan-way.com :
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