ורוניקה ויגדורצ'יק

שנת לידהvera4kavv@gmail.com | (054)7682511 | 1984 :

השכלה:
כיום :הכשרה במשפט הומניטארי ובינלאומי בישראל ,האגודה לזכויות האזרח.
 :2013הכשרה 'הנבחר הבא' למתמודדים בחירות המוניציפאליות ,מכללת בית ברל.
 :2013-2008הנדסת תעשייה וניהול ,מכללת  ,SCEאשדוד.

ניסיון תעסוקתי:
-2014כיום:

:2013

מנהלת תוכנית "חיים משותפים" אג'יק -מכון הנגב ,אוהל המתנדבים.


ליווי מורים ומנהלי בתי ספר וצוות המנחים בתוכנית.



עבודה מרובת ממשקים מול משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,משרד החינוך ובתי ספר.



ניהול כלל מערכתי של התוכנית.



פיתוח וניהול תוכניות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.



פיתוח אסטרטגי של התוכנית.



ניהול כנס "רהט-אג'יק"  ,כנס-ערבי יהודי ראשון בנגב במעמד נשיא המדינה

מנהלת מטה של מרצ בבחירות המוניציפאליות  2013בפ"ת.


אחריות כוללת על הפעילות במטה הבחירות וניהול תקציב רחב היקף וגיוס תרומות.



גיוס ,ניהול ,הכוונה והנעה של כוח אדם.



ארגון פעילויות יזומות הכוללות הקמת קבוצות נוער ,כנסים וחוגי בית.



עבודה מרובת ממשקים מול חברי הכנסת ,מזכ"ל המפלגה ,מנכ"ל הבחירות ומול השטח.



ניהול אופרטיבי מורכב של יום הבחירות ואחריות על רשימת המתמודדים.

 -2012כיום :פעילה במרכז וילי ברנדט ירושלים.

:2013-2012

:2011-2007



השתתפות במפגשים (בארץ ובחו"ל) של מפלגות השמאל הישראלי והפלסטיני.



חברה בצוות היוזם של פרויקט 'צדק חברתי' הדן בהשלכותיהם של נושאים שונים על הסכסוך הישראלי -פלשתיני.



חברה במשלחת לגרמניה ביחד עם פעילים חברתיים ,ישראליים ופלסטינים ובאירוח המפלגה הסוציאל דמוקרטית.



השתתפות בסמינר הכשרה לפעילי שלום של 'יוזמת ז'נבה'.

מנהלת שטח דרום בקמפיין בחירות  2013לכנסת.


אחריות על  18מוקדים בהיקפי פעילות שונים באזור אשדוד -אילת.



איתור ,גיוס ,ניהול והכוונה של מתנדבים ופעילים.



ייזום פעילות שטח (דוכנים ,כנסים ומפגשים) והקמת תנועת נוער פוליטית.

רכזת מעורבות חברתית במרכז צעירים 'כיוונים' ,אשדוד.


פעילה במרכז יעוץ והכוונה לצעירי אשדוד ( )18-25בתחומי תעסוקה ,השכלה גבוהה ומעורבות חברתית.



ייזום ,בנייה וניהול פרויקטים חברתיים וחינוכיים ,ליווי קבוצות מנהיגות ומעורבות חברתית.



עבודה בשיתוף פר"ח והמכללה והתנהלות מול הדרג הבכיר ברשות המקומית.

מעורבות חברתית/פוליטית:


משתתפת בקורס של ערים מעורבות בנווה שלום.



מנחה ומשתתפת בסמינרים פוליטיים בין לאומיים של ( YES, IUSY, KLH ( Kurt Löwenstein Education Centre



ממארגני ויוזמי מצעד הגאווה והסובלנות ופיתוח קהילה בזו השנה השנייה .



מתנדבת בכוח לעובדים ,מלווה את התארגנות העובדים.



מועמדת מספר  4ומקימת 'תנועת האשדודים' (תנועה חברתית פוליטית) וחברה בקבוצת מנהיגות 'אשדוד מתעוררת'.



מקימה ומובילה של מאהל אשדוד ואסיפת העם אשדוד במחאת קיץ .2011

שפות :עברית -שפת אם | אנגלית -ברמת שפת אם | רוסית -רמה טובה | בוגרת קורס ערבית מדוברת
צבא :פקידת לשכה/מש"קית קישור בחיל התותחנים.

