" ...הביקורים של המתנדבת מאוד עוזרים לי .אני מרגישה שאני חוזרת להיות מה
שהייתי פעם...במצב הרוח ,בתקווה ובתחושת הערך העצמי שלי .זה נותן לי הרגשה
טובה וחשק לחיות"...
(ניצולת שואה מת"א)

"בודד אבל לא לבד" – למען ניצולי השואה בישראל
הפעלת מתנדבים להפגת בדידותם של ניצולי השואה

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל ,הינה הכתובת המרכזית לטיפול
ברווחתם של ניצולי השואה בישראל .הקרן נוסדה בשנת  4991על ידי ניצולי
שואה במטרה לסייע לניצולי השואה בישראל בכל תחומי הרווחה ולתת להם
עזרה רפואית ,חברתית ,נפשית וכלכלית על מנת שיוכלו לחיות בכבוד ולהיטיב
ככל האפשר את השנים האחרונות לחייהם.

מטרת התוכנית
צמצום הבדידות של ניצולי השואה באמצעות קשר חברתי עם מתנדבים תוך
מתן סיוע לצרכים אישיים נוספים.
תיאור התכנית
 14%מקרב ניצולי השואה בישראל חיים בתחושה של בדידות .הבדידות
משפיעה על הניצולים לרעה הן פיזית והן נפשית גם כקשישים וגם על בסיס
טראומות העבר .צרכי הניצולים בתחום זה אך גוברים עם השנים עם העלייה
בגיל.
מתנדבי הקרן מופעלים בהתנדבות ארוכת טווח – ביקור תדיר על בסיס
שבועי למטרות חברתיות .במסגרת זו מופעל גם פרויקט "מחוברים" שמטרתו
ללמד את הניצול שימוש במחשב .הצוות המקצועי של הקרן מדריך את
המתנדבים לפני הפעילות ומלווה אותם במהלכה.
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אוכלוסיית יעד
התוכנית תתייחס לאוכלוסיית ניצולי השואה שחשים בדידות עם עדיפות לנטולי
מערכת חברתית תומכת.

במסגרת המפגשים עם הניצול צפוי קשר חברתי מיוחד במינו הכולל:


תכנים מגוונים המותאמים לשני הצדדים :שיחה ,קריאה ,משחק ,טיול רגלי
ועוד.



עדות היסטורית – סיפור חיים ממקור ראשון.



שעות גמישות – תיאום מפגשים על פי הנוחות של שני הצדדים.

זו ההזדמנות שלך להצטרף למאות המתנדבים שכבר
פועלים למען ניצולי השואה בפריסה ארצית!
אנו מזמינים אותך לקיים פעילות חברתית באמצעות מפגשים
אישיים עם ניצול/ת שואה.
כי מה שלא נעשה עכשיו ,אי אפשר יהיה להשלים בעתיד!
ליצירת קשר:
דרך צור קשר באתר הקרןwww.k-shoa.org :
במיילinfo@k-shoa.org :
בטלפון40-6494966 :
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