מקום
ההתנדבות
סניף ויצו נס ליוי אישי וניהול
תפעולי ,תמיכה,
ציונה
הקלה ,עידוד ושימור
מוטבציה בקרב
משתתפות בפרויקט

קבוצת תמיכה עיריית נס
ציונה בשיתוף
לאמהות
ויצו נס ציונה

סניף ויצו נס ריכוז קבוצת משחק
ויצירה לילדי
ציונה
המשתתפות בפרויקט

קבוצת תמיכה עיריית נס
ציונה בשיתוף
לאמהות
ויצו נס ציונה

תפקיד

סניף ויצו נס הפעלת ביגודית ויצו -
"חנות יד שנייה"
ציונה

מחשב /
סמאטרפון;
סניף ויצו נס
ציונה

ניהול ופיתוח מדיה
דיגיטאלית

פרויקט

ארגון מפעיל

יום בשבוע

פירוט

תקופה

הערה

 4חודשים בין פעמיים בשבוע3.5 ,
ביום ה'  -אחר הצהריים להתקשר
ה'  -שעות אחר
שעות שבועיות
יוני
א'  -למשתתפות ולהזכיר על המפגש ביום
הצהריים .
ביום א' לספטמבר
ראשון .
17:00-19:30
  17:00-19:00קבלת המשתתפות ,סיוע 2016בהתארגנות לפני המפגש ,השתתפות
פעילה במפגשי הקבוצה
אחריות מלאה על הפעלת חדר משחקים חודשים בין  4פעם בשבוע 3.5
א' 17:00-19:30 -
ויצירה לילדים של האמהות המשתתפות מאי לאוגוסט שעות בימי ראשון
2016
בקבוצה .אחריות על הפעלת צוות בני
נוער שיעבירו פעילות לילדים כגון  -שיבוץ
בני הנוער ,תזכורת לפני הפעילות
הקבועה ,ייזום וארגון פעילות העשרה,
יצירה ומשחק לילדים במפגשים.

ביגודית ויצו
נס ציונה

ויצו נס ציונה

מיון טקסטיל ,כלים ,משחקים וציוד נוסף
הביגודית פתוחה
בבקרים  :בין השעות שנתרם לביגודית; סידור וארגון הביגודית
 9.00-12.30ואחה"צ באופן אסטטי ונגיש; סיוע לבאי הביגודית
בין השעות -16.00 :להתמצא ולבחור את המוצרים
הרצויים;מכירת הציוד בהתאם למחירון
18.30
/מסירת הציוד המתאים לאוכלוסיות
זכאיות.

מתמשך

הנהלת סניף
ויצ"ו נס ציונה

ויצו נס ציונה

גמיש ,ייקבע עם יו"ר היכרות וניסיון בעבודה שיווקית עם
רשתות חברתיות ולממשקי תקשורת
הסניף
זמינים כולל ניסוח פוסטים ,צילום ,מיון
תכנים; פגישות תקופתיות עם יו"ר הסניף
ועם רכזות פרויקטים לצורך איסוף מידע.

מתמשך

פעם בשבוע בשעות
בוקר או אחה"צ.
*יש אפשרות
להתנדב ליותר
מפעם אחת .
*נשקלת האפשרות
לפתוח את
הביגודית גם בימי
שישי בבוקר.

בתי הספר
בעיר

מפגשים אישיים ,
פרטניים עם תלמידים
בבתי הספר.

בבתי
הפונים
ובמשרד
שי"ל

שי"ל עד הבית  -ביקורי שי"ל עד הבית שירות יעוץ
לאזרח
בית אצל פונים שאינם
יכולים להגיע למשרדי
שי"ל וייעוץ למיצוי
זכויות בביתם

גמיש ,על פי צורך

בקהילה

שי" בקהילה-ליווי פונים שי"ל מושיט
יד לקהילה
למוסדות ציבור

שירות יעוץ
לאזרח

גמיש ,על פי צורך

אב בית

בית ראשונים
נס ציונה

א  -ה בין -8:00
13:00

מסלול הדגל

בית ראשונים
נס ציונה
בית ראשונים
נס ציונה

מסלול הדגל

בית ראשונים
נס ציונה

בין אוקטובר
א-ה בין  8:00-13:00לפי הצורך
למאי
אחרי סוכות
הדרכת ילדי גני החובה ותלמידי בתי
א  -ה 8:00-13:00
הספר היסודיים בהנחלת ההיסטוריה של עד חג
שבועות
המושבה/עיר
כל השנה
ידע בשיווק במחשב ובכלל
א-ה 8:00-13:00

בית
ראשונים
ונחלת ראובן
מדריכי קבוצות
המסלול
בחוץ
גננות ומורות בפנסיה
בית
ראשונים
ונחלת ראובן
איש/ת שיווק
בית
ראשונים
ונחלת ראובן

שעה טובה
עם ילד

ויצו נס ציונה

ליווי ותמיכה רגשיים של הילדים שזוהו
במהלך שעות
הלימודים בתאום עם על ידי בתי הספר כבעלי חסכים רגשיים
ובעיות התנהגותיות
רכזת התכנית ובתי
הספר

מתמשך

שעה שבועית עם
תלמיד/ה.
התכנית ייחודית
מלווה בהדרכה
ובתמיכה.

מתמשך

גמישות בקביעת
מועדי הביקורים על
פי הצרכים והיכולות
של המתנדב

ביקורי בית אצל פונים הזקוקים לייעוץ
של שי"ל במיצוי זכויות אך אינם יכולים
להגיע פיזית למשרד .ביצוע ביקור הבית,
מעקב וליווי עד לפתרון הבעיה,
השתתפות בהדרכות מתנדבים שוטפות
סיוע לפונים בפניה למוסדות ציבור מתמשך

וייצוגם בכדי לאפשר לפונה לנהל
דיאלוג פורה ומועיל מול גופים
ציבוריים בתחושת ביטחון והעצמה
אישית.

גמישות בקביעת
מועדי הליווי

ההתנדבות בשעות הבוקר .אפשרי לא כל
יום

בשעות הבוקר.
בהתאם להזמנות
של קבוצות.
אפשר ליומיים
בשבוע בשעות
הבוקר

בית האזרח ניהול מערך הכשרות
עם בעלי מקצוע
הותיק
בתחום הדמנציה/
(קומה ,)2
אלצהיימר .עבור
רחוב בן-
גוריון  ,9נס -קבוצת תמיכה לבני
משפחה.
ציונה.

יצירת קשר ,טלפוני או המייל ,עם
גופים/חברות/ארגונים לצורך תיאום מתן

קבוצת תמיכה עמית-עמותה מפגשי קבוצת
לבני משפחה לרווחת האזרח התמיכה מתקיימים
הותיק,
של חולי
ביום רביעי האחרון הרצאות/מפגשי נושא בהתנדבות
פרט
,
חודש
כל
של
אגף
בשיתוף
,
דמנציה
למשתתפי קבוצת התמיכה.
לחופשות קיץ וחגים,
הרווחה-
אלצהיימר
בין השעות - 18:00
ומחלות דומות המחלקה
לרווחת האזרח .20:00
הותיק.

השתתפות באופן
פעמים
בחודש 3 - 2 ,קבוע במפגשי
הקבוצה והתנדבות
שעות בכל
מהמשרד לצורך
פעם.
ארגון תכנית שנתית
בתחילת
וניהול נושא
החודש כ3-
שעות לצורך ההכשרות.
תיאומים.
ביום המפגש
של הקבוצה,
כ 2-שעות.

