עמותת "ידיד" :יזמות חברתית במיטבה
מהיום גם אתם
יכולים להיות
שותפים

עמותת ידיד מעצימה ומלמדת את האזרחים

איך לשמור על כבודם ,למצות את זכויותיהם החברתיות ,לממש את הפוטנציאל האישי

ולומר :כן :אנחנו כאן !

גאוניות ,אמר פעם איש חכם ,היא לקחת את המובן מאליו וליצור ממנו משהו חדש לגמרי .לפני אחת עשרה שנים לקחה עמותת "ידיד"
את ספרי היסוד בתחום שולי יחסית שנקרא "התארגנות קהילתית" והשליכה את תורת הפעולה שכתובה בהם על מודל מיוחד שפיתחה,
"מרכז זכויות בקהילה".
מאז מפעילה העמותה  24מרכזי זכויות מקרית שמונה ועד דימונה .בכל מרכז זכויות נחלקת הפעילות לשלושה  -סיוע פרטני לאנשים
לרבות סיוע משפטי; העצמה קהילתית באמצעות קבוצות שעוסקות בתעסוקה ,דיור ,חינוך ועוד; ושינוי חברתי באמצעות הצעות חוק
ופעילות שתדלנות והסברה.
"הפונים שלנו נהפכים למודעים לזכויות שלהם" ,מספר איש העסקים יובל גולן ,מבעלי השליטה בחברה הציבורית  ,A-ONLINEשהחל
להתנדב במרכז "ידיד" בתל אביב בשנת " .2002בפעם הבאה שינצלו אותם הם יקומו ויילכו אחרי חודש  -ולא יחכו שלוש שנים או ירגישו
אשמים משום שהם דורשים את המגיע להם" .לפני כחצי שנה הצטרף יובל גולן כחבר הנהלת עמותת "ידיד".

ממצים זכויות ומחזקים את הפוטנציאל האישי

•כ 34-אלף איש מגיעים לקבל עזרה ,חינם מידי שנה.
•"מיצוי זכויות" .בידיד שמו לב לכך שאנשים אינם מגיעים למרכזי העמותה משום שאין להם כסף לאוטובוסים ,והחליטו לקנות ניידת
שתגיע אליהם .החיבור עם חברת התרופות פייזר הביא להקמתו של מרכז זכויות ובריאות נייד.
•פעילותה של "ידיד" צומחת מתוך הצרכים שמתעוררים בשטח .בדימונה צמח פרויקט המכונה "מדברים תעסוקה" .הרעיון עלה מניסיונה
של קבוצת אמהות חד-הוריות שהתקשו למצוא עבודה .פעילי העמותה לא הסתפקו בהסברים על כתיבת קורות חיים והכנה לראיון
עבודה אלא הצמידו לכל אחת חונך ,בדרך-כלל עובד בכיר בחברה פרטית ,שליווה אותן .בשנה שעברה הורחב הפרויקט לפתח תקוה,
שם הוא אומץ על-ידי עובדי  ,ECIשחונכים את המשתתפות.

המתנדבים

•כ 850-מתוך עשרות אלפי הפונים שנעזרו בעמותה נהפכו למתנדבים בה ועוזרים לאחרים

שינוי מדיניות וחקיקה
מהעבודה בשטח עולים צרכים שמתורגמים לשינוי מדיניות וחקיקה .כך נולדו:
•החוק להתקנת דודי שמש בדיור הציבורי כדי לחסוך לדיירים הוצאות על חשמל,
•חוק ארוחה חמה לכל ילד בבתי הספר.

•הרפורמה בהוצאה לפועל במסגרתה בוטלו מאסרי חייבים וניתן דיור חלופי לדיירים שלא הצליחו לעמוד בתשלומי המשכנתא שלהם.

סיוע משפטי
בשנים האחרונות סייעה המחלקה המשפטית של ""ידיד"" ,למנוע את פינויים של כ 900-חייבי משכנתא וטיפלה בכ 2,000-פניות הקשורות
בחוקי עבודה .בחלק מהתיקים שבהם טיפלה המחלקה נקבעו תקדימים ,ביניהם למשל הזכות להשכלה למקבלי קצבת הבטחת הכנסה
 -הכלי החשוב ביותר ליציאה ממעגל העוני.

חברי הועד המנהל של עמותת "ידיד":

צוות הניהול של עמותת "ידיד"

יו"ר ,גד הרן ,עד לאחרונה מנכ"ל חברת בייטמן פרוייקטים
יצחק אביטן ,יזם חברתי ,תושב באר שבע
אידריס מואסי ,מנכ"ל פרסום א .ה .ברק ,בקעה אל-גרביה
פרופ גוני גל ,האוניברסיטה העברית ירושלים
הרב סטנלי רינגלר ,לשעבר מנהל מח‘ הירושות של קרן היסוד ,י-ם
יובל גולן ,מבעלי חברת A-ONLINE
בילי מוסקונה לרמן ,עיתונאית
ניר כפתורי ,עד לאחרונה סמנכ"ל אמדוקס

שרי רבקין ,מנהלת כללית
עו"ד יובל אלבשן ,סמנכל ,מנהל רשת מרכזי הזכויות
רן מלמד ,סמנכ"ל מדיניות חברתית והסברה.

רוצים להיות שותפים?
באמצעות פעילות "ידיד" אתם יכולים להשפיע ישירות על חייהם של אלפי משפחות ויחידים אשר עקב מצוקה כלכלית נמנע מהם שיוויון
ההזדמנויות המאפשר את מיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בכל אחד מאיתנו.
אתם יכולים לבחור את צורת הנתינה הפרטית שלכם לחברה בישראל על ידי תמיכה באחד ממרכזי הזכויות של "ידיד" ,או באמצעות אימוץ
אחד מהפרוייקטים אותם אנו מפעילים ברחבי הארץ.

רוצים לדעת איך ומה?
ובכן.
•בסכום של  ₪ 2,500תוכל לסייע למובטל ללמוד כיצד לחפש עבודה בשיטות חדשניות במסגרת פרוייקט
"מדברים עבודה" שכבר הצליח לסייע לעשרות נשים וגברים להשתלב מחדש ב שוק העבודה ,בשכר הגון
ולתקופה ארוכה.
•בסכום של  ₪ 5,000תוכל להפעיל תכנית התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר לתושבי הצפון
•בסכום של  ₪ 7,500תוכל לאפשר ל 25-גברים ונשים להשתתף בקורס תכנון תקציב משפחתי שיסייע להן לנצל
בצורה הטובה ביותר את הכנסותיהן.
•בסכום של  ₪ 11,000תוכל למנוע פנוי של עשרות משפחות מבתיהם על ידי התערבות משפטית.
•בסכום של  ₪ 19,000לחודש תוכל לאמץ מרכז זכויות של עמותת "ידיד" המטפל בכ 250 -משפחות חדשות
בכל חודש ומסייע להם לרכוש כלים על מנת לצאת ממעגל העוני והמצוקה.
•להצטרפות ליזמות החברתית של עמותת "ידיד" אנא צרו קשר עם רן מלמד .ran@yedid.org.il 0545-902096
אתם מוזמנים למלא הוראת קבע ,לתרום באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט ( www.yedid.org.ilהמערכת מאובטחת)
או לשלוח צ‘ק לעמותת "ידיד" ,ת.ד 53151 .ירושלים     .91531
עמותת "ידיד" הינה מלכ"ר לצורכי זיכוי ממס לפי סעיף 46א‘ לפקודת מס הכנסה .אישור תרומה ישלח בדואר.

בשנת  34,822 2008משפחות חייכו
בזכות עמותת "ידיד"  -מרכזי זכויות בקהילה
• 112,000תלמידים זכו לארוחה חמה במסגרת "חוק ההזנה" שיזמה וקידמה עמותת "ידיד".
• 7,000ניצולי שואה קיבלו מענקים מהמדינה.

•למעלה מ 8,000 -משפחות קיבלו סיוע בתחומי הדיור  -דיור ציבורי ,משכנתאות ,סיוע בשכר דירה.
•למעלה מ 18,000 -משפחות ויחידים קיבלו סיוע בתחום התעסוקה  -דיני עבודה ,זכויות עובדים
• 10,250ישראלים זכו לסיוע משפטי חינם

•מאות מדיירי הדיור הציבורי הגדילו את הכנסתם הפנוייה לאחר שהותקן בביתם דוד שמש.

• 213משפחות הגדילו את הכנסתם וצמצמו את חובותיהם לאחר שסיימו קורס לתכנון תקציב משפחתי.
• 1012אמהות חד הוריות קיבלו מענקים למעונות וצהרונים

• 215מובטלים ומובטלות השתלבו בשוק העבודה לאחר שסיימו בהצלחה את קורס "מדברים עבודה"

•עשרות ילדים ממוצא אתיופי וקווקזי שנטלו חלק בתוכניות מניעת הנשירה ,ההכנה לכיתה א וההשתלבות החברתית שיפרו את
ציונייהם ללא הכר ,המשיכו את לימודיהם והשתלבו היטב בחברה הבית ספרית.
•עשרות עולים חדשים השתתפו באולפני המשך לעברית.

• 3018נשים וגברים ,ילדים ובני נוער קיבלו יעוץ ומידע על זכויותיהם כצרכני בריאות ועברו בדיקות לגילוי לחץ דם גבוה ,סכרת .חייהם
של שניים ניצלו לאחר שהובהלו בעקבות הבדיקות לבית החולים.

•בשנת  2008זכתה עמותת "ידיד" באות נשיא המדינה למתנדב.

אנו מאמינים כי ידע הוא עוצמה .לרכוש ידע זו לא רק זכותם ,זו בעיקר חובתנו.
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