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מספר שיא של נרשמים בקייטנות ופעילויות קיץ לבעלי מוגבלויות
בחולון

עמותת OneDay Social Volunteering מקדמת התנדבות של צעירים, אשר
מעוניינים להגיע להתנדבות בימים מרוכזים לסיוע, הפקה והפעלת פעילויות חד
יומיות  עבור אוכלוסיות מגוונות בארץ ויש לציין בגאווה את הצעירים החולוניים

שנרתמו לפעילויות

בריאותמגזיןנדל"ןאוכלהבלוגיה רכילות תרבות ובידור ספורט בחירות 2018 חדשות

כ- 100 ילדים ובוגרים עם מוגבלויות שונות בכל הגילים, נהנו במהלך אוגוסט מפעילויות
קיץ איכותיות ומושקעות ו- 4 קייטנות שהתקיימו בשיתוף פעולה של אגף הרווחה

והשירותים החבריים בעירייה, יחד עם אקים חולון. מדובר במספר שיא של נרשמים השנה.

בקייטנות ביקרו אתמול יוסי סילמן, מנכ"ל העירייה ואיריס צור, מנהלת אגף הרווחה
והשירותים החברתיים, שושי מירז, ראש צוות מוגבלות שכלית התפתחותית  באגף

ובנוכחות של הנהלת אקים חולון וסמנכ"ל אקים ישראל, נתי בר נתן. המנכ"ל הביע את
התרשמותו הרבה מהפעילות והעשייה והודה לכל העוסקים במלאכה.

במסגרת פעילויות הקיץ הייחודיות שנערכו מחוץ למסגרות, בילו השבוע כ-15 חניכי מרכז
היום "בית השקמה", המופעל ע"י אקי"ם בפיקניק  מהנה בפארק הלאומי ברמת גן, שכלל
ארוחה משובחת, מוזיקה ופעילויות בתחנות שונות והנאה גדולה יחד עם 12 מתנדבים

.OneDay Social Volunteering צעירים מארגון ההתנדבות הבינלאומי
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צילום: עיריית חולון
-
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עוד באותו שבוע, נהנו גם 26 צעירים בגילים 21-6 בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית
קלה עד בינונית, חניכי בי"ס עמל  המשתתפים ב"קייטנת החוויות" של אקי"ם בבריכת

"הנופשונית" יחד עם 20 ממתנדבי העמותה.

פעילויות אלו, דרשו התארגנות מיוחדת בשיתוף פעולה עם תחום ההתנדבות במשרד
העבודה והרווחה ובתיאום עם צוות עבודה קהילתית והתנדבות וצוות מוגבלות שכלית

התפתחותית באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר.

צילום: עיריית חולון
-
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מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

עמותת OneDay Social Volunteering מקדמת התנדבות של צעירים, אשר מעוניינים
להגיע להתנדבות בימים מרוכזים לסיוע, הפקה והפעלת פעילויות חד יומיות עבור

אוכלוסיות מגוונות בארץ ויש לציין בגאווה את הצעירים החולוניים שנרתמו לפעילויות.

צעירים וצעירות שרוצים לקחת חלק בפעילויות הארגון מוזמנים לאתרו
בפייסבוק: OneDay Social Volunteering או לכתוב להם

. Info@ODSV.orgלמייל
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