עמותת "אחד-לאחד"
עמותת "אחד -לאחד" עוזרת בכל שנה לאלפי משפחות בכל רחבי הארץ .העמותה הוקמה בשנת  1998ע"י קבוצת חברים,
בחלקם אנשי היי-טק ,מתוך הרגשה שצריך ואפשר לעזור לנזקקים מאוכ' שנבדלות האחת מהשניה כדוג' – ילדים בסיכון,
נוער אתיופי מנותק ,משפחות נצרכות מהשכונה וכיו"ב .אופייה של העמותה נקבע ע"י החברים בעמותה שרשומה ומוכרת
לצורך ניכוי מס לפי סעיף .46
הכסף למימון פעילות "אחד לאחד" מתקבל לאורך השנים מתורמים שונים ,מהארץ ומחו"ל ,חברות ואנשים פרטיים
שמקבלים מיד ע מפורט על הנזקקים ,ובוחרים כל אחד בהתאם לרצונו בלבד את התחום אליו תופנה תרומתו ,בין אם לעיר
מסוימת ,למגזר באוכלוסייה או אף לנזקק ומקרה ספציפיים ,בחלקם תורמים סכום שנתי קבוע ,ואחרים תורמים סכומים
חד-פעמיים .על פי רוב התורמים מאמינים במתן בסתר והם אינם מעוניינים לחשוף את זהותם.
הסיוע "באחד לאחד" אינו ניתן בכסף מזומן ישירות לנזקק ,אלא מתבטא בדרך-כלל ב"שווה-כסף" ,כדוגמת צ'ק לחנות
האופטיקה לרכישת משקפי ראייה ,צ'ק לחנות ספרים לטובת סיוע ברכישת ציוד לימודי ,תלושי קניה לסיוע ברכישת מוצרי
מזון בסיסיים ,וכיו"ב .אנו עושים מאמץ שכל שקל של תרומה יניב מצרכים או שירותים שערכם גדול מסכום השקל
שנתרם .מלוא סכום התרומות מגיע לנזקקים .כך משיגה העמותה סיוע ממוקד ומיטבי ,ללא פחת של תקורות וללא פיתוח
תלות ארוכת טווח.
על מנת לקבל מידע מלא ,מדויק ואמין ככל האפשר ,פועלת העמותה בשיתוף פעולה עם רשויות הרווחה במספר גבוה של
יישובים באמצעות למעלה מ 16-סניפיה הפזורים בכל רחב הארץ ,או עם גורמי הרווחה הפועלים במוסדות בריאות וחינוך,
אשר מעבירים לעמותה את פניות הנזקקים.
רבות ומגוונות הן הפעילויות בעמותה וכל אלו הודות לכל אותם עשרות של תורמים ומתנדבים פעילים העושים יומם וליל
בהתנדבות על חשבון זמנם וכספם בלבד.
כך ,משנה לשנה מצליחה לקיים "אחד לאחד" מבצעים עונתיים במסגרתם היא רוכשת ומחלקת שמיכות ותנורי חימום
לחורף ,נעלי ספורט ותיקי ילדים לקראת פתיחה של שנת לימודים ,ומאווררים בקיץ .לסובלים מבעיות פה ושיניים ,מסייעת
העמותה ברכישה של סדרות טיפולים ,לכבדי שמיעה הפונים בצורה מסודרת לעמותה מממנים או משתתפים בעלות של
מכשירי שמיעה  ,ולילדים עיוורים מתקיימת פעילות ענפה בשיתוף פעולה עם אחד מסניפיה המרכזיים של העמותה – גשר
של אור.
זאת ועוד פעילויות של חניכה אישית ,סיוע במעבר בגרויות ,במלגות ובמימון של מכינות – כל אלו הם מנת חלקה של
העמותה ופעיליה שחרטו על דגלם ושמו בראש מעייניהם את הערך – לתת.
הצלחותיה של עמותת "אחד לאחד" רבות וניתן ללמוד על כך מכל אותם מאות ואלפי מכתבים מרגשים שזורמים לסניפיה
ופעיליה שתכליתם אחת – לומר תודה!
במטרה להמשיך ולקיים את הפעילות המוזנת תכופות מתרומות כספיות ועשייה יומיומית" ,אחד לאחד" תשמח לקבל
פניות לתרומה ובקשות להתנדב מכל הלב שעומדות בכלליה הבסיסיים ועקרונותיה.
מכאן,
כל פעיל ותורם חדש מביא אתו לא רק את הנושא שקרוב לליבו ,אלא בנוסף מעגל של קשרים ,ידע ויכולות שעשויים לקדם
את פעילות העמותה בדרכה לטפל באירוע הבא...
פרטים לתרומות וטופסי התנדבות ניתן למצוא באתר העמותה www.121.org.il
מודים לכם מקרב לב!
עמותת "אחד לאחד" (ע"ר  )332427רח' החילזון  3ר"ג  5252267טל Tel: 03-5763131 :פקס,Fax: onetoone@121.org.il03-7520794 :
, Israel5252267 3 Ha'chilazon Street, Ramat Gan .L'Ehad), c/o Log-On Ltd Amuta One To One (Ehad

