ארגון לתת  -סיוע הומניטרי ישראלי ,נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה
יותר ,על ידי :הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אוניברסלי ,הנעת החברה האזרחית לערבות
הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי
לתת הוא ארגון לא ממשלתי א-פוליטי וללא כוונות רווח הממומן מתרומות בלבד ,המשתף פעולה עם
כ 150-עמותות מקומיות הפועלות ב 95 -יישובים ומחלקות מזון לכ 50,000 -משפחות נזקקות ברחבי
הארץ באופן שוטף .בארגון פועלים יותר מ 5,000 -מתנדבים בפריסה ארצית 200,000 ,שעות התנדבות
בשנה.
ניתן להתנדב בלתת במחלקות ובפרויקטים השונים:
מזון לחיים -הענקת סיוע יעיל לכמות גדולה ככל הניתן של נזקקים במלחמת ההישרדות היומיומית .הפעילות כוללת איסוף
וחלוקת מזון ,דרך רשת של עמותות וארגונים מקומיים .בנוסף ,מבקשת התכנית להגביר את המודעות בחברה הישראלית
למצוקה ולעוני.
אני בשבילך -חינוך ,העצמה ופיתוח מנהיגות .תכנית שמטרתה להטמיע ערכי התנדבות ונתינה לקהילה בקרב בני נוער
משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות .החניכים עורכים היכרות עם העולם ההומניטרי ,נחשפים לפעולות התנדבותיות ובשיא
הפעילות יוזמים פרויקט סיוע למען הקהילה שלהם.
סיוע לחיים -הענקת סיוע לניצולי שואה נזקקים במטרה לאפשר להם לקיים חיים בכבוד ,להקל על מצוקתם ולהעביר להם
מסר שהם לא לבד -על ידי הפגנת אכפתיות ,ערבות הדדית ודאגה פיסית למצבם .התכנית כוללת סיוע חודשי לניצולי
שואה נזקקים ברחבי הארץ ,באמצעות מימון רכישת תרופות וחלוקת מזון קבועה ,יצירת רשת חברתית וקידום נושא מיצוי
הזכויות של ניצולי השואה בישראל .הפעילות מתבססת על קשר אישי וקבוע של מתנדבי ארגון לתת ,אשר מעניקים את
הסיוע ומארחים חברה ליצולים.
לתת עתיד -פיתוח יזמות זעירה בקרב בעלי הכנסה נמוכה במטרה לשפר את מצבם הכלכלי ,לאפשר להם קיום בכבוד
ולהוציאם ממעגל העוני ,באמצעות שילובם במעגל התעסוקה והכשרתם לחיים עצמאיים .התכנית מעניקה כלים למשפחות
ויחידים החיים בגבולות קו העוני ) ,(Near Poorליציאה ממעגל המצוקה באמצעות פיתוח עסקים זעירים .משתתפי התכנית,
מקבלים הכשרה עסקית ,תמיכה והלוואה להקמת מיזם/עסק זעיר.
נשמח לעזור בכל שאלה!
מי ייתן ותמיד תהיה בצד הנותן,
מנהלת קליטה והשמת מתנדבים
ארגון לתת
yana@latet.org.il
 ,03-6833388שלוחה 205
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רכזת מלגאים ארצית ארגון לתת
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