מטרות ,יעדים ודרכי פעולה לנושא פיתוח וחיזוק תשתיות השטח
מטרה :ברמה הלאומית :פיתוח תשתית לאומית בין מגזרית שתהווה מרכז ארצי לחיזוק וביסוס
ההתנדבות בישראל ,ושתספק מענה כולל לצרכי ארגונים ,אנשי המקצוע ,המתנדבים והציבור הרחב.




יעד  :1הקמה ו/או חיזוק ארגון גג תלת מגזרי
-

מיפוי של ארגוני גג בארץ ובעולם ובחירת המודל המתאים ביותר בארץ.

-

יצירת חוק  /תקנות לקביעת מעמד לגוף.

-

הבניית מערך העבודה ,הסמכות ותחומי האחריות של הארגון.

-

פיתוח/איתור פלטפורמה לסיוע בגיוס משאבים וביצירת שותפויות תוך ובין מגזריות

יעד  :2הקמת (מרכז) חממה ליזמות התנדבותית בין מגזרית.
-

עריכת מיפוי על החממות הקיימות החברתיות והזיקה לנושא התנדבות ובין מגזריות.

-

בדיקה של מודל להפעלת חממות (מט"י ,מדען הראשי)HUB ,

-

הגדרת תקציב ייעודי לחממה .

-

ליווי וחניכה לכל פרויקט בכמה רמות :הקמה ,משפטי ,כלכלי -גיוס כספים.

-

הקמת תשתית ארגונית ארצית לחממות ללמידה משותפת ,תמיכה וחניכה.

מטרה :ברמה הקהילתית/יישובית :פיתוח מודלים לחיזוק תשתית ארגונית ,מקצועית ומתכללת בין
שלושת המגזרים בקהילה וברשות המקומית.






יעד  :1פיתוח מודל ארגוני אפקטיבי לניהול מתנדבים ברשות המקומית בשגרה ובחירום.
-

מיפוי מודלים רשותיים קיימים ומגוונים בישראל ובעולם.

-

הקמת צוות לבניית והטמעת המודל.

-

הגדרת תפקידים רלוונטיים ברשות המקומית לניהול התחום – רכזי תחומים ,תגמול ושימור.

-

קידום חקיקה ותקינה המעגנת תפקיד/ים של רכזי התנדבות.

-

בניית מערך הכשרות לבעליי תפקידים שונים ברשות המקומית.

-

בחירת ערים לפיילוט להקמת המודל המומלץ.

יעד  :2פיתוח תו איכות ותורת הפעלה לניהול ההתנדבות ברשות המקומית.
-

למידה מהעולם על מודלים קיימים של תו איכות.

-

יצירת פורום עבודה עם מרכז השלטון המקומי ורתימה לנושא.

-

פיתוח סטנדרטים לתחום ההתנדבות בארגונים וברשות.

-

פיתוח נהלי עבודה מחייבים.

-

בניית מדדי הצלחה (מודל לוגי) בהפעלת התנדבות.

-

יצירת פלטפורמות ללמידה ולמידת עמיתים בראייה בין מגזרית.

יעד  :3חיזוק/הקמה מבנים פיזיים/רעיוניים לנושא התנדבות ברשות המקומית.
-

מיפוי בתי מתנדבים קיימים ,בחינת תפקידם והשפעתם על התנדבות ברשות המקומית.

-

עריכת מיפוי של ארגוני גג רשותיים בנושא התנדבות ושולחנות עגולים.

-

בחינת הצורך של חממה ליזמות עירונית בחסות הרשות המקומית בראייה בין מגזרית.

-

כתיבת הצעת מודל על סמך המיפוי והמלצותיו.

מטרה :ברמת הפרט/קבוצה :פיתוח קידום הנגשת והתאמת תשתיות ברות קיימא ,אטרקטיביות
ואפקטיביות לחיזוק והרחבת ההתנדבות והיזמות ההתנדבותית בקרב אוכלוסיות מגוונות חדשות
וקיימות ,כמענה לצרכי הקהילה המשתנים.


יעד  :1פ יתוח תכניות התנדבות ייחודיות ,המשלבות אוכלוסיות המתנדבות פחות.
-

עריכת מיפוי/סקר של האוכלוסיות המתנדבות ואוכלוסיות שאינן מתנדבות.

-

בניית מאגר מידע על תכניות קיימות ,ייחודיותן ואופן פעולתן.

-

הקמת צוות ארצי תלת מגזרי לפיתוח תכניות המותאמות לאוכלוסיות שמתנדבות פחות.

-

מיפוי מקומות התנדבות אפשריים למגוון אוכלוסיות.

-

הכשרת מקומות התנדבות לקליטת מתנדבים מאוכלוסיות מגוונות.

-

הכשרת אנשי מקצוע מתחום ההתנדבות לעבודה עם אוכלוסיות מגוונות.

-

בדיקה של מודלים בעולם לתמריצים לגופים הקולטים מתנדבים ובחינת היתכנות של מודל
כזה בארץ.

-

פיתוח ידע ומידע והמשגת מודלים ייחודיים לעבודה עם אוכלוסיות מגוונות.

