
מורוס   14  עמותת

מורוס    עמותת ?14מהי

מורוס   משנת   14עמותת -  2003פועלת תהליכי    לקידום נויקלן שבברלין רולברג ברובע

     . החינוך,    בקידום בעיקר מתרכזת העמותה באלימות ומאבק חינוך אניטגרציה

. נוער      ובני ילדים של החברתיים והכישורים

? רולברג    ברובע הבעיה מה

, ב רולברג  כבן  רובע .70רובע   , כ  מתגוררים ,30מ-תושבים  5700שנה שונים   לאומים

- כ     הוא המהגרים של בתחתית.      70%כשחלקם רבות שנים כבר ממוקמת השכונה

ה  אקונומי-הסולם - סוציו  .   , כ      וחינוך אבטלה הכנסה רמת מבחינת ברלין 45%של

       . ברובע    המרכזית הבעיה כי להדגיש חשוב מדינה מקצבאות חיה אינהמהאוכלוסייה

 . הגיל,         שכבות בכל והשכלה בחינוך מחסור בעיקר אלא עוני

קונספט 

ליצור     הוא העמותה חברתית  לש ךמתמש תהליךחזון ובראשונה  ,אינטגרציה ובראש

  . מורוס          הנוער ובני הילדים של וההשכלה החינוך הזדמנויות מספר את 14להגביר

 . היומיום           בחיי שונים אנשים בין חיוביים מפגשים של כוחם על 14מורוס מסתמכת

עם      וההתמודדות המודעות את ו ה יסוגכל מקדמת על (חברתיתההדרה האפליה

     ,  ,  , דתית  השתייכות או מינית נטייה מוגבלויות גיל מין פועלת  .)בסיס דרך העמותה

         , אוכלוסייה  קבוצות בין וחיבור קשרים יצירת של אינטנסיבית עבודה קבועות פעילויות

. ושונות,  חונכים      פרוייקט דרך והשכלה חינוך קידום

רולברג   " של החונכים "רשת

 ." רולברג       "    של החונכים רשת פרויקט הוא העמותה פעילות של התווך מאזעמוד

חונכים            2003 ידי על ושוטף קבוע סיוע מרולברג נוער ובני לילדים התכנית מאפשרת

 . בעמותה  -שמתנדבים   , כ  נפגשים להיום בגילאי     120נכון נוער ובני עם 18עד  8ילדים

.    100כ- מערכ     נבנות הפרוייקט במסגרת בשבוע פעם לפחות בין  ומתנדבים יחסים ת

  -   , מסורים       מתנדבים חונכיהם לבין השכלה חסרות שרובן ממשפחות נוער ובני ילדים

 "  " ה  ההשכלה שכבת ל וה השייכים .  הטרוגנית בפרוייקט   ההשתתפות ברלין של צבעונית

    . הבעיה        את תוקף הוא רבים למשוך מצליח והוא למשפחות כסף עולה אינה

הרובע   של ,     העיקרית  , כמו-   חברתיות ומיומנויות כישורים השכלה בחינוך מחסור

.סובלנות,  ומחוייבות  תקשורת



  - " מההתחלה"  ישר לכושר נכנסים

   ,        " קונספט"  בעלת אך התוכן מבחינת רולברג של החנוכים לרשת דומה לכושר נכנסים

הלימודים.      בשנת התחילה התכנית יוזמת    2017- 2016ייחודי ידי על וממומנת

,     '     ,   ." ברולברג" היסודי הספר מבית א בכיתה תלמיד כל התכנית במסגרת סקאלה

. היסודי            הספר בבית הלימודים שנות אורך לכל אותו שמלווה אישי חונך מקבל

כרגע     פעילים הפרויקט עם   23במסגרת . 23תלמידים חונכים 

"! מתבגר"  רולברג

אפריל   !"פרוייקט  2016מאז מתבגר"  ל  רולברג ",-מתחבר רולברג"    של החונכים רשת

ש        הנוער לבני ומתמשך אינטנסיבי סיוע להעניק יציאתם  ומטרתו לשעת מתקרבים

  . השקע  באמצעות העבודה ,     הלשוק הנוער   בני את מלווה העמותה ומתמשכת יזומה

והכשר     התמחויות בחיפוש להם וכניסתם    , מקצועית הועוזרת קידומם את להבטיח כדי

 . ה  המקצועי העתידי לעולם ש  שלב להשתלב צליחשה וגריםבהוא העבודה  ו ,בשוק

ה    את בעצמם הבא יכינו המקצועיים   דור לחיים יוני     .לכניסה עד כרגע ממומן הפרויקט

2018." חברתית    "  עיר התכנית ידי   על

רולברג " "שלום

 ,      . לרוב      יהודים על הרבה שמעו הן מוסלמיות משפחות הרבה חיות רולברג ברובע

  .           , קדומות  דיעות להם היה לא פעם אף אליהם ואישי ישיר קשר אבל שליליים דברים

    . זה    עם להתמודד כדי עמוק מושרשים שליליים ליצור   וסטריוטיפיים העמותה החליטה

    . כגון     ת שבועיו ת פעילויו ת במסגר האוכלוסיות ן בי ם למפגשי ת יומיומיו ת הזדמנויו

     ,   ,   , עם   הנוער ובני הילדים נפגשים ועוד אומנות תאטרון קורסי אנגלית ללימוד קבוצה

        . על   דיונים וגם קשרים לפיתוח הזדמנויות מתפתחות כך יהודיים ומנטורים מדריכים

    .      , לטווח   תורמים אלו מפגשים ועוד הדתות בין והדימיון ההבדלים גזענות כמו נושאים

 .       , תרבותית     ובין דתית בין סובלנות ולפיתוח בכלל וגזענות באנטישמיות למאבק ארוך

 " רולברג"   של פעם(  "השולחן "נקרא לדייר   מבשל )דייר

  ,        " נפגשים"   בה שבועית קהילתית צהריים ארוחת של שמה הוא רולברג של השולחן

  . ז  מא השכונה הארוחה   2002תושבי ס    מתקיימת מורו ברחוב הקהילה 14במבנה

( העמותה(   שם -מכאן ב     רביעי יום ,. 12:30כל  , שכנים    תושבים ם מבשלי שבוע כל

 .   . מוזמנים     כולם הציבוריים מהחיים אישים או פוליטיקאים



הישגים

13  , מורוס    הקמתו לאחר למוסד  14שנים ברובע   הפך ויציב היא.  קבוע העמותה

. שונות           ודתות תרבויות בין ודיאלוג בשלום העוסקים ומפגשים תרבות המקדם מקום

.        , בתקשורת     שליליות לכותרות בעיקר זכה לכן שקודם רולברג ברובע מתרחש זה כל

.    14מורוס  להכרה         זכה הוא נויקלן צפון של מהנוף נפרד בלתי לחלק עבודתועל הפך

  .    ,  , מורוס     פרטיים ואנשים קרנות חברות שונות ממפלגות פוליטיקאים ידי זכה 14על

כיעד     לפרסים והומלץ פעילותו לתרומות. ראוי על

העברה  העתקה  ו יכולת

מורוס   סהקונ של בכל      14פט ליישום וניתן פרקטי חברתי   הוא מוקד המהווה איזור

     . ה   שלו מההצלחה מכריע חלק ובעולם בגרמניה -ובעייתי סוציאלית   האיזורית הגישה א

המת(  שלו בלבד  איזורבת מקדגישה ).    ספציפי מורוס   מצליחה כך חברתית 14כיחידה

   . בעבודת     רבים מתעניינים ברובע האוכלוסייה קבוצות לכל כאורחים  הלהגיע מגיעים

     ,  , אמריקאים(    סטודנטים של שנתית משלחת המשטרה ברובע אחרים מוסדות כדוגמת

    -   , בנאנסי  המדינה למדע צרפתי הגרמני המוסד מישיגן הצלב,  מאוניברסיטת נציגי

הדני   . האדום העמותה),         של העבודה ושיטות הפעילות על ללמוד כדי ועוד

מימון

, 14מורוס    .    . העמותה    חברי חברתי עסק היא מעמותה יותר מתנדבים 130היא

 .      –   , כדי,   כתפיהם על אותה נושאים כולם וקרנות חברות קבועים תורמים מסורים

   , מורוס        החליטה הפרוייקטים יציבות את ולהבטיח הפעילות המשכיות את 14להבטיח

ול      עצמאי באופן עצמה את ת ללממן כלל   (   לותא בדרך הינם אשר ציבוריים במימונים

שונות מוגבלים  ,ממומנים הפרוייקטים).  מבחינות   , קרנות  כספי תרומות באמצעות

 . חברות     ודמי העמותה חדרי לתמוך    השכרת שיכולים תורמים מחפשת העמותה

. והארוך    הקצר לטווח בעבודה

מורוס   :14עמותת עיקריות,   עובדות
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