אות הוקרה
לארגון מקדם התנדבות
יוענק בשנת 2018
אות ההוקרה נועד לעודד פעילות התנדבותית המסייעת
לציבור ולצוותים המקצועיים ,בשיפור השירות ובקידום הבריאות .
האות יוענק למוסדות ציבוריים על שילוב פעילות התנדבותית כחלק מהעשייה הכוללת
בארגון:
בתי חולים ,לשכות בריאות ,קופות חולים.
(האות יוענק לארגון כולו ,ולא לעמותה או קבוצה בתוך הארגון)
שם הארגון _________________________________________________________________ :
מספר העובדים בארגון  ________ :אם מדובר בבי"ח יש לציין את מספר המיטות בביה"ח ________ :
א .מס' המתנדבים בארגון ______________________ מבוגרים ____________ בני נוער ______
ב .האם קיים תקציב ייעודי לפעילות ההתנדבותית? כן/לא ____________
ג .שעות ההתנדבות הממוצעות למתנדב/ת לשבוע

____________

ד .שנות ותק ממוצעות של מתנדב/ת

____________

ה .האם קיים רכז התנדבות ביחידה כן/לא האם הרכז שכיר כן/לא


האם זהו תפקידו הייעודי ? כן/לא



אם זה תפקיד נוסף מהו תפקידו העיקרי של הרכז? ________________________________



האם קיימים שת"פ עם עמותות וארגונים מקומיים או ארציים ,פרט ___________________
____________________________________________________________________

ו .נא לציין  3פרויקטים התנדבותיים שהפעיל הארגון בשנתיים האחרונות ( )2015-2017על פי
הקריטריונים הבאים________________________________________________________ :
מיהו קהל היעד לפרויקט ______________________________________________________
מספר נהנים /מוטבים בכל פרוייקט ______________________________________________
מספר המתנדבים הלוקחים חלק בפרויקט זה ________________________________________

ז .האם קיימת בארגון התנדבות חד-פעמית כן/לא ,נא לפרט ______________________________
ח .האם הארגון מעודד את העובדים להתנדב כן/לא ,נא לפרט ____________________________
נא לצרף מכתב מנומק מדוע לדעתכם ראוי הארגון לקבל את האות" :ארגון מקדם התנדבות במערכת
הבריאות" .למכתב יש לצרף המלצות:
א .מנהל ביה"ח
ב .מנהלי סיעוד/שירות סוציאלי /מנהלי ארגונים ועמותות
ג .שותפי תפקיד
שם ממלא/ת השאלון__________________________________________________ :
תפקידו/ה__________________________________________________________ :
תאריך___________________________ :

הנחיות להגשת ההמלצה:
את השאלון ,ההמלצה ,ההנמקות ותיאור הפעילות ההתנדבותית ,כמפורט בשאלון ,יש להעביר מודפסים
אל:
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ת.ד 52226 .ת"א 51521
או בדואר אלקטרוני Avraham@ivolunteer.org.il
לא יאוחר מיום 16.3.2011
אין לצרף ספרים  /חוברות  /קלטות  /תמונות מקוריות .החומרים לא יוחזרו.
הודעה על בחירת המועמד/ת למגן שר הבריאות תימסר למועמדים/ות שיבחרו בלבד ולממליצים.
בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות אל:
 המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ,בטלפון03-6501111 : אתר המועצה הלאומית להתנדבות משרד הבריאות ,בדוא"לhitnadvut@moh.gov.il : -אתר משרד הבריאות

