"כאשר אני נותן ,אני מעניק לעצמי" (וולט ויטמן)

בעמותת ותיקי הגליל
מזמינים אתכם להתנדב
בעמותת ותיקי הגליל משולבים כיום מתנדבים רבים אשר תורמים מזמנם לטובת הקהילה.
המתנדבים הם חלק בלתי נפרד מהעמותה ,כאשר הם מהווים נדבך משמעותי בפיתוח שירותים לאוכלוסייה
ובכך מאפשרים לנו להגדיל את מגוון השירותים אשר מוצעים לקהילה.
המתנדבים נהנים מהכשרות מקצועיות ומליווי ותמיכה לאורך כל הדרך.
כל אחד יכול! ולכל אחד ישנה הזכות להתנדב וההזדמנות להשפיע!
למה להתנדב?
להשפיע ,להרגיש מועיל ,ללמוד ,לפתח מיומנויות ,לרכוש ידידים ,להביא לביטוי עצמי ,לחיזוק ההערכה העצמית ,לחיזוק
תחושת השייכות לקהילה ועוד המון סיבות אחרות וטובות להתנדבות
"מתחם רוזה" -קפיטריה חלבית ,חנות יד שניה ומתפרה
מפגש בלתי אמצעי בין סטודנטים הלומדים במכללה לגמלאים המפעילים אותה.
מתנדבי רוזה קיבלו מגן הוקרה מג'וינט ישראל למתנדבים לשנת  2015בזכות תרומתם הגדולה והמשמעותית.
דרושים מתנדבים עם אהבה לבישול ,סבלנות ויכולת לעבוד בצוות עם חיוך.
** העבודה במשמרת בוקר או צהריים .אפשרות להסעה.

מתנדבי הבית – עזרה לבאי מרכז יום ב"בית ותיקי הגליל"
המתנדבים עובדים בצמוד לצוות הבית ,מקבלים הכשרה מהמורים ונמצאים בשיעורים יחד עם הסטודנטים.
דרושים מתנדבים בעלי יכולת הכלה ,עבודה אישית ,סבלנות ,התמקצעות ויחס אישי.
** עבודה בשעות בוקר ,אפשרות להסעה.

קבוצות הספורט של ותיקי הגליל
 .1פטאנק  -משחק כדורת צרפתי.
 .2הליכה נורדית  -הליכה בעזרת מקלות הליכה מיוחדים.
 .3טניס שולחן – להדרכה והפעלת קבוצות
דרושים מתנדבים אוהבי ספורט ואתגר.

"כיוון חדש" – מערכת עיתון לגמלאי האזור
העיתון מביא מידע על המתרחש בעמותה ובגליל העליון בדגש על פעילויות ,חדשות ,תרבות הרלוונטיים לגי־
לאים המבוגרים .דרושים מתנדבים כחברי מערכת ,כותבים ,בעלי יכולת עבודה בקבוצה ,הומור ובקיאות בקורה
בגליל ,יכולת כתיבה ויצירתיות.
** מפגשי המערכת מתקיימים בבית ותיקי הגליל אחת לשבועיים בשעות הבוקר .אפשרות להסעה.

מ.פ.ל  -מרכז פעילות לילד
המרכז מאפשר לתלמידים המתקשים בכיתה לצאת ל"התאורר" במקום בטוח ומאפשר.
המתנדבים מספקים תמיכה ,עזרה וליווי לתלמידים המתקשים להישאר בכיתת הלימוד.
דרושים מתנדבים בעלי רצון ויכולת לתת ,ולשמש מעין "סבא וסבתא" לתלמידים בשעות בית הספר.

תל חצור – הדרכה וליווי קבוצות בתל ובמוזיאון.
קבוצת ותיקים מדרום העמק אשר מתעניינים בהיסטוריה וארכיאולוגיה ומדריכים בגן הלאומי תל חצור
ובמוזיאון באילת השחר.
דרושים מתנדבים שאוהבים את הארץ ,מתעניינים בתחומים אלה ובעלי יכולת ביטוי מול קהל.
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