שלום לך רכז/ת הכשרה יקר/ה!
את/ה יוצא/ת לדרך מופלאה!
בדרך החדשה הזו אתה עתיד לפגוש את בני הקהילה שלך ברגעים של יופי וברגעים של
קושי .אתם עתידים לאתגר את עצמכם על מנת להעמיק את הקשרים היפים שבין בני
הקהילה ולייצר רשת תמיכה משמעותית.
בזכותך ,הדברים הברורים מאליהם יקבלו פנים מאורגנות ומקיפות .מה שחשבת שיש
לקהילה עם עזרה הדדית טובה להציע ,עתיד לעלות למדרגות חדשות.
מטרת המודל היא לעזור להרבה יותר אנשים ,בהרבה יותר תחומים ולאורך זמן רב יותר -
בפחות מאמץ .מתאים לכם?

בהכשרה:

•
•
•
•

האם אנחנו באמת מבינים מה הצרכים של יולדות או להבדיל חולים? נעסוק בהבנה
חדשה ומעמיקה של הצרכים של המשפחה שבמשבר.
האם אנחנו יודעים איך לספק ארוחות למשפחה חצי שנה בלי לקרוס? נתרגל חשיבה
יצירתית ומערכתית במטרה להתאים מענים טובים יותר של הקהילה עבור המשפחה.
האם אנחנו יודעים כמה משאבים נסתרים קיימים בקהילה? נלמד על עוד הרבה מאד
כוחות ומשאבי עזרה שקיימים בקהילה וכיצד ליהנות מהם.
האם תמיד העזרה תינתן על ידי אותם אנשים? נלמד כיצד לנהל נכון יותר את העזרה
ובכך להגדיל מאד את מעגל הסיוע למשפחה.

לא סתם אמרנו שיוצאים לדרך מופלאה.
הנה רק טעימה קטנה מדברים ששמענו:
"יש לי כתובת לפנות אליה" אמר מי שנזקק לסיוע.
"יש לנו קהילה מיוחדת ,קהילה מחב"קת ואוהבת"  -מילים חמות שכתבה משפחה
שהודתה על חיבוק ענק שקיבלה מהקהילה בימי הקושי.
"מאז מודל חיבוקי"ת אנחנו לא אותה קהילה ..כמה נפלא לחיות בכזו קהילה!"  -דברי
חברים בקהילה שנעזרים היום בנושאים שפעם לא היו חושבים לבקש בהם סיוע.
והכי מרגש – "אני רוצה להתנדב בצוות שלכם אחרי כל מה שעשיתם בשבילנו" – דברי אם
ששכלה את בנה ,שמשפחתו קיבלה סיוע רב וחיבוק גדול לאורך ימי מחלתו.
כן .לכאן מובילה הדרך .לעוצמות חדשות דווקא מתוך פשטות של עשיה .לשינוי המעצים
את הפרט ומגביר מאד את החוסן הקהילתי.

וצוות חיבוקי"ת עצמו?
גם הוא עובר תהליך של העצמה –
"אנחנו נכנסים לבתים שפעם לא היינו יודעים כיצד לגשת אליהם"; "יש סיפוק רב בעשיה.
טוב להיות חלק מצוות חיבוקי"ת"; וגם – "בהתחלה הפניות טפטפו ..אבל אחר כך זה נהיה
כמעט כמו מבול .הקהילה הבינה שיש לאן לפנות והפעילות רבה!"
אז זהו .אנחנו מתרגשים רק מהמחשבה על כל הטוב שמחכה לכם בדרך הזו!
עכשיו שאנחנו מתקדמים בפועל להכשרה ,תוכל לעיין שנית בתקציר הסבר על מודל
חיבוקי"ת שכבר נשלח אליך לפני כן.

בהצלחה!

