סיכום אספה כללית ,עמותת עמית מתאריך – 10.02.14
נוכחים  :גיל ליבנה , ,אורנה ערן ,גילי לובנטין ,שוש חימי ,אופירה ביטון ,נטע לביא ,שולה קרקוב,
צ'ריל קמפר
התנצלו  :חגית אבירם ,ארז אבנר ,משה בוקובזה
מוזמנים  :מיקה בן ניסן – מנהלת מקצועית.
סדר יום לישיבה :
 דווח שנת 2013
 אישור תקציב ותוכניות עבודה לשנת 2014
 אישור מורשה חתימה ,ועדת ביקורת ור"ח.
 שונות
מברכים את המצטרפים החדשים ,עו"ד גילי לובנטין ושולה קרקוב.
דווח של מיקה  -פעילות העמותה.





יש עלייה של צריכת השרותים לגיל של בתי ספר יסודיים
יש קושי בגיוס הורים לקבוצות תמיכה
רשויות מהארץ באים ללמוד על מודל העמותה ,הבעיות שאנו מתמודדים איתם קיימות
גם במקומות אחרים .קופות החולים מקנות טיפולים במחירים מסובסדים.
אין כמעט נשירה של מטופלים בעמותה.

צ'ריל – מדווחת על פניות לבקשת הנחות בשנת ( 2013מצ"ב דו"ח סיכום) ועל הקשיים שעומדים
מול העמותה (ריבוי גורמים באזור ,מחירים מסובסדים של ק"ח ,קושי לקבלת הכרה
מצד הק"ח).
אופירה – יש מקום לחשוב על הרחבת הפעילות של העמותה.
גיל – האם יש מקום לפתוח את השירותים לאנשים מחוץ לשוהם?
אורנה – לדעתי לא צריך כיום לפתוח את הנושא .צריך להמשיך לזהות צרכים ,נישות לא
מטופלות ולהרחיב את השירותים של העמותה ,לדוגמה – הגיל השלישי.
גיל – הגמלאים בשוהם לא מוכנים לשלם על שירותים תשלום מלא.
שוש – ייתכן וצריך לקבוע מכסה למטופלים מבחוץ.
מיקה – יש מקום לבחון פתיחת הפעילות לציבור הרחב בסבבה.
גיל – נעשה בדיקה של ההיבטים המשפטיים ולאשר במליאת המועצה.

שולה – אפשר לעשות קבוצות תמיכה להורים לילדים מתגייסים ,נשים/גברים אלמנים/ות .כיום
המחלקה לשירותים חברתיים לא נותן מענה בתחום זה כמו בעבר.
אופירה – ניתן לפתוח קבוצה למשפחות שעברו משבר (בשל מות בן משפחה ,מחלה).
גיל – יש בעיות בין הורים/ילדים בוגרים ,סכסוכים בין בני משפחות שלא מקבלים מענה.
צ'ריל -הציגה לנוכחים את התקציב ותוכנית העבודה לשנת  .2014התקציב נבנה בהתאם להיקף
השירותים שניתנו בפועל בשנת ( 2013לכן הוא קטן לעומת התקציב של )2013

החלטות וסיכום
החלטה פה אחד  :לאשר תקציב ותוכנית עבודה לשנת .2014
החלטה פה אחד  :אישור רו"ח בני שטיינר.
החלטה פה אחד  :לאשר מורשי החתימה.
קבוצה  – 1ישראל שטרסברג וצ'ריל קמפר.
קבוצה  – 2גיל ליבנה ואופירה ביטון.
החלטה פה אחד  :אישור ועדת ביקורת  :חגית אבירם וארז אבנר
החלטה פה אחד  :אישור ועדת הנחות  :משה בוקובזה ,נטע לביא וצ'ריל קמפר

הנוכחים מסכימים שיש מקום לפתוח את השירותים לתושבי הסביבה.
יש לחשוב על דרכי פרסום בסביבה.
לדעת הנוכחים יש לתת שירותים לתושבי חוץ במחירים זהים לתושבי שהם .
לא יינתנו הנחות לתושבי חוץ.
צ'ריל ומיקה יבדקו את ההיבטים המשפטיים של מהלך זה
בפגישה הבאה נעדכן על התקדמות הבדיקות והגדלת השירותים.
האספה תתכנס בחודש יוני/יולי לעדכן תקציב.

________________________

________________________

גיל ליבנה  -יו"ר העמותה

צ'ריל קמפר-מ"מ יו"ר העמותה
ומזכירת האספה
ת.ז311630594 .

ת.ז057883704 .

