מרכז עוצמה מורחב
מדריך למשתמש
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לפני שמתחילים,
ברצוני להודות למרכז "עוצמה באר שבע" על תרומת החומרים והזמן שהוקדש למען למידה והעשרת
הידע לגבי מרכזי עוצמה.

המון תודה 
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מרכזי עוצמה
מיפוי רשותי:
כחלק מעבודת מרכזי עוצמה ברשות מתבצע מיפוי רשותי של תוכניות ואנשי מקצוע הקיימים ברשויות.
מיפוי זה הוא מעין "אלפון" היכול לעזור לצוות התוכנית להשתמש בשירותים השונים הקיימים ברשות כגון:
מרכזי תעסוקה ,שירותים קורסים וכדומה.
לדוגמא :בכדי להוסיף אנשי מקצוע השייכים לרשות או תוכניות השייכות לרשות לחצו על טאב רשויות
>שירות חדש> בחירת סוג הרשומה אותה תרצו להקים,
.1

איש מקצוע

.2

תוכנית יישובית
לדוגמא איש מקצוע חדש:

חשוב למלא את מירב הפרטים על התוכניות ואנשי המקצוע בכדי שנוכל להפיק את המקסימום
מהאינפורמציה המשותפת.

3

תהליך עבודה  -לקוחות המשתתפים במרכז עוצמה
 .1בדיקה ראשונית האם הפונה נמצא במערכת ע"י הקלדת ת.ז של הפונה.
 .2ת.ז של הפונה נמצאה בחיפוש (עברו לשלב  ,)4בנוסף בדקו אם החלק של מרכז
עוצמה מלא.
 .3ת.ז של הפונה לא נמצאה בחיפוש ,עליכם לפתוח בן משפחה חדש ולמלא את הפרטים
על הפונה .ולמלא את החלק של מרכז עוצמה.
 .4ראשית מצאו את כל הפונים אשר שייכים לקבוצה הספציפית.
 .5פתיחת קבוצת מרכז עוצמה חדשה – מלאו את הפרטים הרלוונטים עבור הקבוצה.
 .6שיוך הפונים לקבוצה – בחירת כל קבוצת הפונים מתוך רשימה .עליכם לבחור בפעם
הראשונה את הפונים אחד אחד ולאחר מכן התהליך יתבצע אוטומטית.
 .7יצירת מפגש חדש -מילוי כל הפרטים הרלוונטים .בסיום מילוי הפרטים לחיצה על
כפתור>צור מפגש.
 .8לאחר יצירת המפגש תפתח רשימה של חברי הקבוצה ועליכם לסמן מי נכח במפגש
ומי לא נכח במפגש.
 .9לחיצה על >שמור נוכחות.

בן משפחה

יצירת קבוצה

שיוך הפונים לקבוצה

מפגש 1
מפגש 2
וכו...
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מרכז עוצמה (מראה כללי)

.1

כרטיס הפונה – לחיצה על ""בן משפחה חדש"


חשוב לבדוק את הפרטים הבאים:



ישוב מרכז עוצמה



משתתף במרכז עוצמה



האם השתתף במפגשים פרטנים – כן או לא



בכמה מפגשים פרטנים – כל פעם שהפונה נמצא במפגש פרטני עליכם לכתוב מספר.

יצירת שיוך לקבוצה

יצירת בני משפחה
.2
יצירת קבוצה

פתיחת קבוצה חדשה – לחיצה על כפתור "קבוצת מרכז עוצמה חדשה"
מלאו את כל הפרטים הרלוונטים בטופס.
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פתיחת קבוצה חדשה – הקבוצה החדשה לדוגמא תקרא "להתלבש בהצלחה"
סוג הקבוצה :תעסוקה.
מילוי של כל פרטי המנחה.

שיוך בן משפחה לקבוצה – לחיצה על כפתור "שיוך בן משפחה לקבוצה" אנו נשייך את כל המשתתפים
של הקבוצה "להתלבש בהצלחה".
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בחירת בן המשפחה מתוך רשימה ולחיצה על שמירה.

גג

***בכדי לחזור אחורה עליכם ללחוץ על שם הקבוצה.
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יצירת מפגש חדש – המפגש החדש הוא סדרת המפגשים של הסדנא למשל:
מפגש  – 1בנושא בניית קו"ח
מפגש  – 2איך מתנהלים בראיון עבודה
מפגש  -3איך מתלבשים לראיון עבודה.

מילוי כל הפרטים הרלוונטים במפגש החדש ובסיום לחיצה על צור מפגש.

תו
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לפניכם תפתח רשימה של כל האנשים ששויכו לקבוצה ,עליכם לסמן ב V -האם הפונה נכח ,אם הפונה
לא נכח עליכם להוריד את סימן ה . V -ובסיום ללחוץ על שמור נוכחות.

תכניות עבודה – ירשמו כל תוכניות העבודה עבור מרכז עוצמה.
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