בואו לעשות טוב
ביום מעשים טובים!

2.4.19

יום מעשים טובים הוא יום גלובלי המאחד יותר מ 100-מדינות בעשייה למען הזולת והסביבה.
מיליוני אנשים וארגונים ברחבי העולם נרתמים ביום זה ויוצרים שינוי חיובי בסביבתם.
יום מעשים טובים מנוהל על -ידי עמותת רוח טובה ,אשר מחברת כל השנה בין אנשים המעוניינים
להתנדב לבין עמותות וארגונים הזקוקים למתנדבים.

מה היה לנו בשנה שעברה?

אחד מתוך ארבעה אנשים
בישראל השתתף ביום
מעשים טובים!

מעל ל 14,000-פרויקטים

 95%מכלל הרשויות
מכל הארץ ומכל
המגזרים

כ 2-מיליון אנשים
בישראל ,עושים טוב
ביום אחד

רעיונות לפעילות ביום מעשים טובים:
הכנת מתוקים על
ידי כלל התושבים
וחלוקתם לאוכלוסיות
מעוטות יכולת

סריגת כובעי צמר למען
תינוקות בפגיות

ארגון תצוגת אופנה
קיימותית

ארגון טורניר כדורגל
בין מגזרי

פעילות של מועצת
התלמידים בגני ילדים,
בנושא “ואהבת לרעך
כמוך”

בניית ספסל חברות
מחומרים ממוחזרים

לא יודעים במה לבחור? אנחנו פה גם בשביל להחליט יחד
חפשו בגוגל “יום מעשים טובים“ | | *9093
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עקרונות מנחים לפעילויות ביום מעשים טובים:
•פרויקטים המקדמים התנדבות ,ערבות הדדית ושייכות קהילתית
•פרויקטים תהליכיים הכוללים פעילות ייחודית ביום מעשים טובים

2.4.19

*פרויקט תהליכי – פרויקט הכולל מספר מפגשים ,אשר מקדם עשייה קהילתית -חברתית סביב נושא משותף

•השתתפות אוכלוסיות מגוונות בטווח גילאים רחב
•פרויקטים הפתוחים להשתתפות הקהל הרחב
•פרויקטים משותפים למספר גורמים ברשות (שירותים חברתיים ,חינוך ,מתנ"סים ,תנועות נוער ,מוסדות אקדמיים
ועמותות הפועלות בתחומי הרשות ועוד)
•עלייה במספר המשתתפים ביום מעשים טובים
•השתתפותכם במשאבים כגון תקציב ,כוח אדם וציוד

תכנית שנתית לקראת יום מעשים טובים 2019
אוגוסט-ספטמבר

שיחות/פגישות התנעה ברשויות – עדכונים והיערכות

ספטמבר-נובמבר

ועדות היגוי ברשויות

10.10.18
אוקטובר-דצמבר
1.1.19
דצמבר-פברואר
מרץ

כנס מובילי יום מעשים טובים
הגשת הפרויקטים במערכת יום מעשים טובים
סגירת רישום  -הגשת פרויקטים רשותיים
אישור התמיכה בפרויקטים הרשותיים
קבלת חומרים שיווקיים וחולצות

2.4.19
אפריל
מאי

הגשת דו"ח סיכום פעילות
פגישות סיכום והפקת לקחים
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