מעט מפעילות עמותת דקל.
תחומי הסיוע של העמותה מתבטאים במס' אפשרויות סיוע:
 .1סיוע לעשרות רבות של נזקקים שבד"כ הומלצו ע"י עו"סים ,כאשר תהליך ההחלטה על גובה הסיוע נתון בידי
ועדת סיוע של העמותה הכוללת את היו"ר ושני חברים נוספים זמינים.
 .2לעיתים מתקבלות תרומות בצורה של תווי קניה לקנייה ברשתות שיווק ו/או בצורות שונות (שמיכות ,חב' מזון,
מסגרות למשקפיים ,נעליים ,בגדים וכדו') תווי הקניה מחולקים באותה שיטה שפורטה לעיל ואילו תרומות שאינן
כסף מחולקות כנגד אישור קבלה חתום..
 .3הפניות מטעם העמותה לקניית מזון (מוצרים בסיסיים בלבד,לא תווי קנייה ) ,בחנות
 .4העמותה משתתפת באופן משמעותי בקידום רווחתם של הקשישים בצורות הבאות:
א .סיוע ברכישת שי סמלי קשישים בשנה בחגים ר"ה ופסח.
ב .קיום סדר פסח ציבור לנזקקים ובודדים ובהפניה למוקדים אחרים בהם מתקיימים סדרים.
ג .סיוע בקיום פעילויות במסגרת חודש הזקן הבינלאומי (ימי עיון ,ואירועים ייחודיים ועוד).
ד .גיוס משאבים ממקורות שונים לקידום תכניות קהילתיות.
ה .העמותה רוכשת פעמיים בשנה (פסח ו-רה"ש) תוי קניה לנזקקים מרשתות בהנחה והמחולקים על פי
רשימות בדוקות ומפוקחות ע"י עוס"ים ברווחה.
 .5העמותה מסייעת לחולים בהשגת מכשור רפואי רלוונטי ע"י מתן תשלום ערבויות ,כיסוי נסיעות לבתי חולים
וכדומה.
 .6העמותה מסייעת לנזקקים בקיום אירועים משפחתיים חיוניים ,כגון :בר מצווה ,חתונה ועוד.
 .7העמותה מסייעת ברכישת ציוד עבור אזרחים וותיקים.
 .8בתחום החינוך העמותה לעיתים מסייעת בהשתתפות בטיולים לפולין ובכלל (קרן ע"ש אינה ז"ל) ,רכישת ציוד
לימודי ומלגות לתלמידים נזקקים עפ"י הפניותיהם של מנהלי בתי הספר ו/או ועדי ההורים ובהתייעצות עם
העו"סים מח' הרווחה.
 .9ניתן לציין כי ברשות הנהלת העמותה מכתבי תודה רבים וחמים המשוגרים לה מידי חודש ע"י אלה שנעזרו וע"י
הגורמים המפנים כגון ובעיקר עו"סים מאגף הרווחה.
 .11תחומי הפעילות רבים ,רשימת הנזקקים הולכת ומתארכת ,שטף הפניות לעמותה גובר מידי חודש דבר המעיד על
מצוקותיהם הקשות של חלק מהפונים ולכן הדבר מצריך התגייסות של חברי העמותה באיתור מקורות מימון
והפניית משאבים לטובת העמותה ומטרותיה.

 .11העמותה בשתו"פ עם פתחון לב מחלקת זו השנה השמינית  45סלי מזון מידי שבוע בימי רביעי לקראת שבת.
 .12העמותה שותפה בהפעלת מרכז הסעדה בשכונה הדרומית בה סועדים מידי יום כ 07 -סועדים נזקקים כמו"כ
העמותה יזמה אסוף מוצרי מזון בפסח לצורך שדרוג הארוחות החמות במרכז ההסעדה .לאחרונה סייעה העמותה
ברכישת עגלת חימום וכן מדיח כלים תעשייתי לטובת מרכז ההסעדה ולשיפור ושדרוג השרות.
 .13העמותה מסייעת ברכישת ציוד ביתי בסיסי ע"י סיוע למטופלים לממש את זכויותיהם במחלקת הרווחה של
הרשות ולאחר מכן במקרים מסוימים ובהמלצת הרווחה מסייעת עמותת דקל למטופל להשלים הסכום החסר
לרכישת הציוד החיוני הנדרש ,בפסח האחרון חולקו  07זוגות נעלי תינוקות וילדים למשפחות נזקקות ,כמו"כ
מחולקים לקראת החורפים הקרים בצפת מאות תנורי חמום ושמיכות חמות.
 .14העמותה שותפה בהכשרה ובהפעלת מתנדבים כליצנים קהילתיים טיפוליים במסגרות שונות כגון מרכז יום לזקן,
בית אבות ,הוסטל אקי"ם בשתו"פ עם הפקולטה לרפואה ,תוכנית זו אף זכתה במקום שלישי בתחרות ארצית
מטעם הג'וינט .
 .15העמותה שותפה בהפעלת תכניות למניעת היפגעות ילדים בשתו"פ עם "בטרם" עד כה נהנו משרות זה כ057 -
משפחות .
 .16העמותה בשתו"פ עם "פתחון לב" ו"מאיר פנים" מסייעים למשפחות בתחום שיפור הראייה ע"י ייזום בדיקות
וחלוקת משקפי ראייה לכ 077 -משפחות במחירים מסובסדים.
 .17העמותה מאפשרת קיום סדנאות להורים לגיל הרך (קבלת תקציב ייעודי ממשרד הבריאות)הסדנאות מופעלות
ע"י אנשי מקצוע ומומחים ביוזמה ובפקוח אגף הרווחה צפת.
 .18הערה :כל הפעילות הנ"ל מתבצעת ע"י מתנדבים בלבד ואף ללא עובדי מנהלה (כגון :מזכירה וכו')!!.
 .19חברים! אתם מוזמנים לסייע ביתר שאת ע"י גיוס תורמים (למעוניינים לתרום ניתן לעשות זאת דרך האתר כאן)
בכל דרך אפשרית ,נזקקים יש לצערי למכביר סיוע זמין לא תמיד יש ,עזרתכם דרושה בעיקר בתחום גיוס
משאבים.
 .21כל חבר מוזמן לשאול את עצמו מה עשיתי עד כה למען העמותה ומטרותיה ומה אני יכול לעשות עוד? ,כל רעיון
ו/או סיוע יתקבל בברכה .

בכבוד רב,
עו"ס /בנימין אלגד
יו"ר העמותה

