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 לכל מאן דבעי

 

 הנדון: הכרה בעמותת אקרופוליס סניף ראשון לציון כארגון מתנדב

 
 שלום רב,

 
 .העירוני המקצועי הרשמי לניהול ההתנדבות ברשות מרכזיחידת ההתנדבות העירונית של ראשון לציון הינה ה

קטים וייזום פרויהיחידה עוסקת בהעלאת מודעות להתנדבות, סיוע לארגונים ולמפעילי מתנדבים ברשות 
ומקסום היכולת של המתנדב למען חיזוק הקהילה המקומית תמיכה מקצועית התנדבותיים, תוך מתן ליווי ו

 והחברה הישראלית בכלל.
 

היחידה מהווה צומת מרכזית לתחום ההתנדבות בעיר ופועלת בארבעה מישורים עיקריים: ארגוני התנדבות 
 עילי מתנדבים, מתנדבים, מגזר עסקי וגופים ממשלתיים.ומפ

במסגרת כך, ערכה יחידת ההתנדבות מיפוי מקיף לאיתור כלל הארגונים החברתיים ההתנדבותיים אשר פועלים 
 העסקי והחברתי / שלישי. הציבורי, –בעיר בשלושת המגזרים 

 
 שנה בישראל. 30 -שנה בעולם, ויותר מ 60 -נה עמותה בינלאומית מוכרת הפועלת מעל ליאקרופוליס החדשה ה

 .העמותה הינה עמותה התנדבותית, המקדמת פעילויות סוציאליות, אקולוגיות, תרבותיות, פילוסופיות ועוד
 

 שנה התחיל לפעול בראשון לציון סניף של העמותה, אשר מאז מפעיל בעיר פעילויות מהסוג הנ״ל. 12-כלפני 
 

  העמותה מוכרת אצלנו במערך ההתנדבות העירוני כעמותה של מתנדבים שעובדים בשיתוף פעולה קבוע ורציף עם
 ם.מחלקות שונות אצלנו במנהל לשילוב חברתי כמו גם עם גורמים עירוניים נוספי

 
, בשנים תנדבות קבועות לטווח ארוך, במסגרת כךמיות ופעולות המותה מבצעת פעולות התנדבות חד פעהע

אשר תרמו רבות שונות דבי העמותה באירועי התנדבות ופעילויות חברתיות מתנוהובילו לקחו חלק  האחרונות
  לאוכלוסיות השונות בעיר.

 
בנוסף כבר שנה שנייה שעמותת אקרופוליס לוקחת חלק בתכנית 'אמץ מסגרת' של יחידת ההתנדבות במסגרתה 

פרויקטים או מסגרות עירוניות המעניקות סיוע ונותנות שירות לאוכלוסיות מאמצים גופים חברתיים ועסקיים 
 לקשישים עריריים בעיר. 'שייכות ראשונית'במסגרת כך מאמצת העמותה את פרויקט  הרווחה.
החברתית וההתנדבותית חברי העמותה המתנדבים לוקחים את תפקידם ביתר שאת והירתמותם אציין כי 

 מעוררת השראה.
 

 ייה המרובה שאנחנו מבקשים לקיים.אנו מתייחסים אליהם כגוף מתנדבים מוביל ומשפיע בעיר, שהוא שותף לעש
 

 בברכה,
 

 וזנפלדיפעת ליסק ר

 מנהלת מערך ההתנדבות העירוני

 נהל לשילוב חברתיימ

 עיריית ראשון לציון
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