מיזם ההתנדבות הישראלי
הבין מגזרי
מפגש שלישי  -פורום התנדבות בעולם העבודה
18.3.14
לוד

חזון :התנדבות כאורח חיים
להרחיב את ההתנדבות בקרב כלל האזרחים/יות
במדינת ישראל

מטרת על:
הרחבת המודעות ,האיכות ,הכמות ,ההשפעה
והנגישות של ההתנדבות וההשתתפות החברתית
הבין מגזרית בישראל ,באמצעות פיתוח וחיזוק

תשתיות ברות  -קיימא

פורום
התנדבות בעולם העבודה

מטרת העל של הפורום
פיתוח תפיסה ותשתית מקצועית
לקידום והרחבה של מעגלי הארגונים,
הלוקחים חלק בהתנדבות עובדים בקהילה,
משלושת המגזרים.

מתווה למפגשי הפורום הקרובים
מספר תאריך
מפגש
7.1.14
1

מטרת המפגש

הגדרת תמונת מצב ואיתור צרכים
הגדרת מטרות ויעדים

2

9.2.14

3

18.3.14

דיון במטרות ובדרכי הפעולה

4

24.4.14

במידת הצורך -סיכום וגיבוש תכנית אסטרטגית

5

טרם נקבע יקבע במידת הצורך

---מפגשי תת פורומים----

מפגשי הפורום יביאו לגיבוש תכנית אסטרטגית
לקידום והרחבת מעגלי הארגונים להתנדבות עובדים בקהילה

תשתית התנדבות -הגדרה
תשתית הוא מונח המציין גורמים מבניים אשר מספקים את המסגרת לתמיכה
במערכת כולה.
ארגון האומות המאוחדות ,מגדיר תשתית לקידום התנדבות כך:
מגוון המערכות ,המנגנונים והכלים הנדרשים על מנת להבטיח את קיומה של
סביבה בה ההתנדבות עשויה להתרחב ולשגשג.
תפקיד התשתית ההתנדבותית הוא לייצר סביבה המאפשרת -מבחינה
פוליטית ,חברתית וכלכלית ,את הרחבתה והתפתחותה של ההתנדבות.
הגדרה נוספת ,שאומצה על ידי ממשלת בריטניה לתשתית התנדבות:
המבנים ,המערכות ,מערכות היחסים ,האנשים ,הידע והמיומנויות הקיימים
לתמיכה ,פיתוח ,תיאום ייצוג וקידום המתנדבים והארגונים המפעילים אותם,
כך שיוכלו לבצע את משימתם במירב האפקטיביות.

מיזם ההתנדבות יעסוק חיזוק ופיתוח תשתיות התנדבות ברות-קיימא.

ולפני שיוצאים לדרך ...יישור קו מושגי
• חזון  /מטרת על -תמונה של העתיד המיטבי והאידיאלי אליו
המיזם והפורום שואף להגיע.
• מטרה -הישג נשאף ,המקדם את הפורום למימוש חזונו או
מטרת העל.
• יעד -תוצאה ספציפית ,מדויקת ,מדידה ,מציאותית וברת יישום,
המתארת בפועל את הדרך להגיע למטרה הרצויה.
• דרכי פעולה -מתווה לפעילות המכוון להשגת מטרות ויעדים
מוגדרים ,בפרק זמן שנקבע מראש.

מה עשינו במפגש הקודם?
• הכרות מעמיקה יותר של תחום ההתנדבות בארגוני הפורום
 היכרות בנינוחות  -סופי קרטר ממשרד הרווחה ועידו בייליס מעמותת
אור ירוק
 עדכון מאת מר מאיר אהרונוב על תוצרי הוועדה שהתקיימה בראשותו
בנציבות שירות המדינה לטובת התנדבות עובדי המדינה.
•
•
•
•
•
•

הבנת מתווה הפעולה לחצי השנה הקרובה
יישור קו מושגי
דיון משתתפי הפורום במטרות הפורום וקביעת מטרות הפורום
תחילת עבודה ודיון על יעדי הפורום
עבודה של חברי הפורום בקבוצות עבודה לקביעת יעדי הפורום
סיכום נשלח בדואר אלקטרוני לכל משתתפי הפורום

מטרות הפורום
• קידום מדיניות ארגונית המעודדת התנדבות בעולם

העבודה
• חיזוק והעלאת מודעות להתנדבות בעולם העבודה
• פיתוח כלים מקצועיים להפעלת התנדבות בארגונים

מטרה ראשונה – חיזוק והעלאת המודעות
להתנדבות בעולם העבודה
יעדים מוצעים ,אשר נגזרו מתוצרי עבודת הקבוצות במפגש הפורום
מיום :9.2.14
• הקמת תשתית הסברתית ויחסי ציבור לחשיבות נושא ההתנדבות בעולם
העבודה (תוך התייחסות לכנסים ייחודים ,מועדים ,לוח השנה ועוד).
• פיתוח מודלים פנים ארגוניים להעלאת המודעות לחשיבות ההתנדבות ,התרומה
והתועלת בקרב כל העובדים והמנהלים ,ובעלי עניין והשפעה רלוונטיים.

דרכי הפעולה מוצעים מתוך הנושאים שהועלו במפגש הפורום ביום
:9.2.14
• בניית ארגז כלים להסברה
• בניית ארגז כלים למיתוג

מטרה שנייה – קידום מדיניות המעודדת
התנדבות בעולם העבודה
יעדים מוצעים ,אשר נגזרו מתוצרי עבודת הקבוצות במפגש הפורום מיום
:9.2.14
• יצירת תשתית נגישה ,מעשית ונסמכת על ניסיון בינ"ל בפילוח על פי מגזרים
וגודל חברה לקידום ההתנדבות בעולם העבודה.
• בניית מערך תמריצים וקריטריונים לעידוד התנדבות בעולם העבודה
• בניית מערכת ביטוח מתנדבים שתכסה את כל הצרכים של העובדים
והעסקים בעת ההתנדבות בקהילה ,בתפיסה של מענה ביטוחי המעודד
התנדבות.
דרכי הפעולה מוצעים מתוך הנושאים שהועלו במפגש הפורום ביום
:9.2.14
• בניית מערך מודלים לסוגים שונים של תמריצים לקדום ההתנדבות בארגוני
עבודה.
• בחינת מודלים לתמריצים הקיימים בארץ ובעולם
• הצעת מודלים ,ברמה הלאומית ,לתמיכה ותמריצים בהתנדבות עובדים

מטרה שלישית – פיתוח ומיסוד כלים
מקצועיים להפעלת התנדבות בעולם העבודה
יעדים מוצעים ,אשר נגזרו מתוצרי עבודת הקבוצות במפגש הפורום:
• תורת עבודה איכותית וניתנת ליישום.
• איגום הידע הקיים למוקד ידע נגיש ושימושי
• מיצוב מקצועי לרכזי התנדבות בעולם העבודה
• קיום תשתית ללווי ותמיכה על ידי ארגוני תשתית להפעלת התנדבות עובדים
דרכי הפעולה מוצעים מתוך הנושאים שהועלו במפגש הפורום ביום :9.2.14
• בניית ארגז כלים לגיוס ושימור עובדים מתנדבים
• בניית מודל לתקציב תומך התנדבות בארגון
• בניית ארגז כלים למדידת ההתנדבות בארגונים
• הצבת בנצ'מרק המשתנה בהתאם לשינויים שטח
• פיתוח פורום ללמידת עמיתים בתחום ההתנדבות בעולם העבודה
• פיתוח אמצעים לשיתוף ידע בתחום ההתנדבות בעולם העבודה
• תמיכה בארגוני תשתית חברתיים המומחים בנושא ההתנדבות בעולם העבודה

