עמותת קלי"ק  -קהילה למען יזמות לקשישים

אפשרויות התנדבות בעמותת קלי"ק
1

שם ההתנדבות
ביקור קשישים
מרותקי בית

2

מועדון וירטואלי

3

מלאכת יד
כתרופת פלא

4

הרצאות

תיאור ההתנדבות
ביקור חברתי של קשישים שכבר אינם יכולים לצאת
לפעילויות מחוץ לבית.
הביקור הוא חברתי ,שיחה ,משחק ,קריאה וכל
פעילות המעניינת את שני הצדדים.
עמותת קלי"ק מפעילה מועדון חברתי וירטואלי
המתקיים פעם בשבוע דרך האינטרנט ,כשכל קשיש
נמצא בביתו יחד עם מתנדב.
הביקור הוא חברתי וכולל עזרה בחיבור הקשיש
לקבוצה )ידע בסיסי מינימלי במחשב/טאבלט( ,תיווך
בין הקשיש ושאר חברי הקבוצה )במידה ויש בעיה
של שמיעה או הבנת האחר(
עמותת קלי"ק מייצרת ערכות יצירה קלות לשימוש
המותאמות לקשישים ,במגוון דרגות קושי .פעם
בחודש יש לאסוף ערכות יצירה ממשרדי העמותה
ברח' דרך הים  1נוה נאמן ,הוד השרון ולהגיע אל
הקשיש/ה .המתנדב ידריך את הקשיש בעבודה עם
הערכה וישאיר לו את הערכות לתעסוקה בהמשך
השבוע .הביקור הוא חברתי עם ערך מוסף של
עבודות יד.
בנוסף ניתן לקבל ערכה משולבת לפעילות עם
הקשיש הכולל מגוון רחב של אביזרים שונים
להפעלה כגון :קלפים ,משחקי חברה ,חוברות לציור.
יש לך תחביב או מקצוע מעניין?
נסעת לחו"ל ויש לך מצגת תמונות מרתקת?
לעמותת קלי"ק  9מועדוני קשישים ברחבי העיר
שישמחו לשמוע סיפורים מעניינים ,ללמוד דברים
חדשים ולהרחיב את עולמם.

תדירות
פעם בשבוע למשך
שעה

מס' אנשים בצוות
1-2

הערות
נדרשת התחייבות לחצי שנה

פעם בשבוע למשך
שעה וחצי

1-2

נדרשת התחייבות לחצי שנה

פעם בחודש למשך
שעה

1-2

אהבה למלאכת יד

חד פעמי או קבוע

1

בימים א'-ה' 9:00-12:00
בימים א' ,ג' ,ד' 16:00-19:00
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5
6
7
8

9

10

11

12
13

תיאור ההתנדבות
שם ההתנדבות
הדרכה אישית בבית הקשיש או במסגרת מועדון
הדרכת
מחשבים/סמארטפון קשישים
אנשי מקצוע לתחזוקת בתי הקשישים,
תחזוקה
אינסטלציה ,חשמל ,צבע ,עבודות נגרות ,גינון וכו'
עזרה בעבודות קטנות שלא מצריכות ידע מקצועי
הנדימן
)תליית תמונה ,החלפת נורה וכו'(
אוהבים לשיר? יש לכם להקה? מנגנים להנאתכם
זמרים/נגנים
או בתזמורת? אתם מוזמנים להופעות במועדוני
קשישים בעיר
המפעל התעסוקתי סבי ,מעסיק קשישים במעמד
אריזת מוצרים
סוציואקונומי ,בתשלום ומייצר מגוון מוצרים.
במפעל תעסוקתי
הכסף ממכירת המוצרים ,חוזר חזרה אל קשישי
סבי
הוד השרון.
עמותת קלי"ק מקיימת שני ירידים במהלך השנה,
מכירה בירידים
בהם נמכרים עבודות יד של קשישים לקהילה.
המתנדבים יעזרו באריזת מוצרים ובמכירתם
ביריד.
סבי מייצר ערכות שי לחגים ,חנוכה ,פורים ,פסח
אריזות שי לחג
וכו' אשר נמכרות לבתי ספר ,כתרומה לקהילה.
המתנדבים יעזרו באריזת המוצרים
שינוע ערכות שנמכרות לבתי ספר ,חברות
שינוע
ומפעלים
איסוף מוצרים מהמפעל התעסוקתי סבי ברח'
הקמת דוכן
דרך הים  ,1נוה נאמן ,הוד השרון ,הקמת דוכן
במפעל/חברה
ומכירת המוצרים לעובדי המפעל/חברה

מס' אנשים בצוות
1-2

הערות

תדירות
פעם בשבוע למשך
שעה
חד פעמי או קבוע

גמיש

חד פעמי או קבוע

גמיש

חד פעמי או קבוע

גמיש

בימים א'-ה' 9:00-12:00
בימים א' ,ג' ,ד' 16:00-19:00

חד פעמי או קבוע

עד  20איש

בעיקר סביב חגי ישראל

חד פעמי או קבוע

עד  30איש

ירידים מתקיימים לפני ראש
השנה ולפני פסח
בימי חמישי 16:00-21:00
ובימי שישי 9:00-13:00

חד פעמי או קבוע

עד  30איש

חד פעמי או קבוע

עד  30איש

חד פעמי או קבוע

עד  10איש

ארגזים קטנים שניתן לשנע
ברכב פרטי
בעיקר סביב חגי ישראל
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14

שם ההתנדבות
שיווק מוצרי מרכז
התעסוקה סבי

15

שיווק הצגות
תיאטרון

16

רישום בעיגול
לטובה

17

חסות

18

תרומת מוצרים/
צרכי משרד
תרומת
מחשבים/ריהוט
משרדי

19

תיאור ההתנדבות
המתנדבים יעבירו את קטלוג המוצרים המיוצרים
ע"י הקשישים במרכז התעסוקה "סבי" בין עובדים
החברה ,המשפחות והחברים ,יאספו הזמנות
בצורה מרוכזת ויעבירו לעמותה.
עמותת קלי"ק מפעילה את "קלי"ק של תיאטרון"-
תיאטרון קהילתי הכולל קבוצה של קשישות
שחקניות המעלות מידי שנה הצגה ומופיעות
ברחבי הארץ )בתי ספר ,אוניברסיטאות וכו'(,
בתשלום סמלי.
המתנדבים יעזרו בשיווק ההצגה לעובדי החברה,
משפחה או חברים.
עובדי החברה יצטרפו ל"עיגול לטובה" -תשתית
אינטרנטי המגייסת תרומות לעמותה .באמצעות
תרומה של אגורות ספורות של אנשים רבים ,ניתן
ליצור כוח כלכלי משמעותי לתועלת גיל השלישי
בקהילתנו/http://www.round-up.org.il -:
התרומה החודשית תעלה בממוצע כ ₪ 4 -שקלים
ומדי שנה בממוצע של ₪ 48
החברה תוכל לתת חסות כלכלית שנתית למגוון
פעילות העמותה כגון :כנס קלי"ק )כנס מקצועי(,
ירידים וכו' ולעזור בהפקת אירועים אלה.
עובדי החברה יכולים לאסוף מוצרים פסולים או
צרכי משרד לתרומה לקשישים
במידה ואתם מתחדשים במחשבים או ריהוט
חדש ,נשמח לקבל את המוצרים הישנים.

תדירות
חד פעמי או קבוע

מס' אנשים בצוות
גמיש

חד פעמי או קבוע

גמיש

חד פעמי

רצוי כל עובדי החברה

חד פעמי או קבוע

חד פעמי או קבוע
חד פעמי או קבוע

הערות

