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OneDay Social פעילות התנדבותית של עמותת
Volunteering ככלי לחיבור בין מגזרים
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עמותת OneDay יזמה פעילות התנדבותית צבעונית במיוחד בבית הספר הדו-לשוני בירושלים בו לומדים תלמידים
יהודים וערבים אשר לומדים ב-2 השפות: עברית וערבית.

פעילות זו הייתה במסגרת ‘שבוע אהבת חינם’ בשיתוף פעולה שיצרה העמותה יחד עם עיריית ירושלים ומרכז
הצעירים בירושלים. במסגרת הפעילות הגיעו 20 מתנדבים מעמותת OneDay Volunteering שיצרו חצר משחקים

צבעונית וחווייתית עבור הילדים הלומדים בבית הספר שיוכלו להנות ולשחק כשישובו ללימודים.

אלעד בלומנטל, מנכ”ל OneDay Volunteering: “עבורנו הפעילות משקפת ערך משמעותי בעשייה שלנו, שימוש
בהתנדבות ככלי לחיבור בין מגזרים שונים בחברה הישראלית. לכל התנדבות יש את החשיבות שלה, אנחנו מציעים
מגוון רחב של אפשרויות שיתאימו למתנדבים שלנו לבחור איפה הם רוצים להשפיע וליצור שינוי ואנחנו שם כדי

לעזור לזה לקרות”.

ארגון OneDay Social Volunteering יצר מודל ייחודי שמגדיר מחדש את תחום ההתנדבות, מטרתו לאפשר לדור
הצעיר להתנדב בפעילויות קהילתיות בדרך מהנה וחברתית, ללא התחייבות לטווח ארוך (לאפשר הגעה רק ליום

אחד) תוך התחשבות בלוח הזמנים ושגרת היום-יום העמוסה ושילוב הצרכים וההעדפות שלהם.
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פרשת השבוע: פרשת ואתחנן
באר שבע

19:20
20:17 

חיפה
19:22
20:20 

ירושלים
18:57
20:17 

תל אביב
19:22
20:19 

כניסה:
יציאה:

בתי חולים

מרפאות וקופות חולים

בתי מרקחת

ייעוץ הכוונה וסיוע

גני ילדים

בתי ספר יסודיים

מרכזים קהילתיים ומועדונים

חוגי המתנ"ס

קווי תחבורה ומוניות

חברת החשמל

בנקים

דואר

מקוואות

ספריות

Be the first of your friends to like this

מקומונט ירושלים
102 likes
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משרות איכותיות בהייטק בנישה

חיפוש עבודה הייטק - רק עם קבוצת
נישה!

Planter.co.il
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למידעלמידע  נוסףנוסף

(ביג אליפטיק מעמד לעציץ (צבע: לבן

למידע נוסף

עיגולים" מעמד לעציצים (קוטר: 28, צבע:"
(שחור

למידע נוסף

(מדף קיר משושה לעציצים (צבע: לבן

למידע נוסף

קבוצת מקומונט
כל הזכויות שמורות לקבוצת מקומונט. אין לעשות שימוש

בחומרים המפורסמים באתר ללא אישור בכתב מבעלי האתר.

האתר בתהליך הנגשה לבעלי מוגבלויות

אנו עושים כל מאמץ להשלים את הנגשת האתר! במידה ונתקלת

בבעיה אנא פנה אלינו!

תגיות

אופניים אור ירוק אצטדיון טדי ביטחון ופלילים בריאות ורפואה גן

החיות התנכי הדסה המלצת jcity חדר בריחה חדשות הבידור חדשות הנוער

חדשות הספורט חדשות העיר חדשות חינוך
חדשות ילדים חדשות כלכלה חדשות פינת החי טיולים

וטבע ילדים ירושלים כותל כיתה מד"א מוזיקה מוסיקה מחשבים
מכביה משטרה נדל"ן ניר ברקת ניתוח ספורט ספרים עיר דוד עיריית

ירושלים פארמדיק פיגוע פינוי בינוי צרכנות תאונות תאונות דרכים תזונה

נכונה תלמידים תערוכות וסדנאות תרבות העיר
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