מיזם ההתנדבות הישראלי הבין
מגזרי
מפגש שני -פורום התנדבות בעולם העבודה
9.2.14
כפר המכביה

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,

משלושת המגזרים ,הלוקחים חלק ,בהתנדבות
עובדים בקהילה

התנדבות -ההגדרה של המיזם
מיזם ההתנדבות מאמץ את ההגדרה למונח "התנדבות"
שמופיעה ב"אמנת ההתנדבות" של המועצה הלאומית
להתנדבות והיא:
התנדבות היא תרומת זמן ,שירות ,מומחיות ,ידע,
יוקרה ו/או מערכת קשרים ע"י אדם הפועל למען הזולת
והחברה ,מתוך רצון חופשי ,ללא קבלת תמורה כספית,
לפחות למשך פרק הזמן לגביו התחייב המתנדב ,באופן
ישיר או עקיף ,לאנשים מוכרים (למעט בני משפחה)
ו/או בלתי-מוכרים ,לארגונים ,למוסדות ולתנועות,
לקהילה ו/או לסביבה.

התנדבות -מה כוללת ההגדרה של המיזם
רצף גילאי :ילדים-נוער-צעירים-משפחות-בוגרים-גמלאים (עם דגש על
"כל אחד יכול").
תדירות :מיקרו-התנדבות -חד פעמי -רב פעמי -קבוע" -משרה מלאה".
מרחבי פעולה :קהילתי/שכונתי -רשותי -ארצי -וירטואלי-
גלובאלי/בינלאומי.
מסגרות ההתנדבות :במסגרת מקום עבודה/בית ספר/מוסד להשכלה
גבוהה-במסגרת שירות אזרחי/לאומי -במסגרת ארגון ציבורי -במסגרת
ארגון חברתי -ללא מסגרת ארגונית
סוגי התנדבות :מתן שירות -הנהלה ציבורית -יזמות התנדבותית-
התנדבות הדדית  -אקטיביזם וסנגור.
תחומי התנדבות :פנאי -חינוך -תרבות -רווחה -בריאות -איכות
סביבה -חקלאות -דת -ספורט.

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 בחיזוק ופיתוח תשתיות התנדבות ברות-קיימא.

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

12.3.14

4

יקבע
בהמשך
טרם נקבע יקבע במידת הצורך

---מפגשי תת פורומים----

5

דיון בדרכי הפעולה
סיכום וגיבוש תכנית אסטרטגית

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

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.
הדגשים המנחים לניסוח יעדים למטרות מבוססים על ראשי התיבות SMART






 - Specificעל היעד להיות ספציפי.
 - Measurableעל היעד להיות מדיד ,ניתן לבדיקה.
 - Achievableעל היעד להיות בר השגה ,אך גם לא קל מדי להשגה.
 - Result Orientedעל היעד להיות ממוקד בתוצאה.
 - Time boundעל היעד להיות תחום בזמן.

• דרכי פעולה -מתווה לפעילות המכוון להשגת מטרות ויעדים מוגדרים ,בפרק זמן
שנקבע מראש.

מה עשינו במפגש הראשון
•
•
•
•
•
•
•

הכרות
הוצג מתווה המיזם
תיאום ציפיות תוך יצירת שפה אחידה בנוגע למונחי
הפורום
הצגת סקירה ראשונית לקבלת תמונת מצב על תחום
ההתנדבות בעולם העבודה
העלאת חסמים בתחום ההתנדבות בעולם העבודה
דיון בנוגע לצרכים העולים מתמונת המצב
סיכום נשלח בדואר אלקטרוני לכל משתתפי הפורום

מטרות הפורום
• קידום מדיניות ארגונית המעודדת התנדבות בעולם
העבודה
• חיזוק והעלאת מודעות להתנדבות בעולם העבודה
• פיתוח ומיסוד כלים מקצועיים להפעלת התנדבות

בעולם העבודה

