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ראל 1.5.2016
רקינסון בישר
של עמותת פר
סיכום ישיבת הווועד המנהל ש
מן ,ערן תובל ,דני נוימן ,עמיר כרמין
קליימן ,דני עוללמי ,רמי ליפמ
נוכחים :ריקי נבון ,גרשון ק
עון צ'חנובר ,דווד קורן
חסרים :גדע
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3.7.201
ם השנתית16 :
סיפת הנציגים
בע תאריך לאס
נקב
תקציב ובמטרות העמותה.
ד במטרות הת
תקציב  :2017בדיון התמקד
דיון על מסגרת ת
ן
חינת המחזור הכספי,
ה במקום מבח
מותה מהדריכה
תוציא את העמ
ארכימדית שת
 .aהוסכם ככי הנקודה הא
גיוס חולים נוספית כחברי עמותה .במקום כ 700 – 500
היא ס
 7חברים משלמים בשנים האחרונות
הכפיל ואף לש
 ,יש להציב מטרה לה
שלש מספר זה במהלך השנה עד שנתיים הבאות.
היא קביעת הר
 .bערן הציע לעשות פייללוט שמהותו ה
רצאה בנושא שיביא חולים רבים לשמוע.
לחברים תהיה הכניסה בחינם ולכא
ם
אלה שאינם חברים הכניסה תעלה סכום משמעותי ,או שישלמו
מותה במקום ובכך "יקנו" א
דמי חבר ויצטרפו לעמ
את כניסת החינם .אם דגם פעולה זה יצלליח צריך
שים.
מצטרפים חדש
שמעותית של מ
שכפלו פעמים נוספות כדי לייצר מסה מש
יהיה לש
וימונה אדם שזה יה
ה
 .cלטובת גגיוס החברים סוכם שיוקצו בתקציב ₪ 50,000
היה תפקידו
העמותה
פחתם אינם מודעים לקיום ה
מחסום המידע :החוולים ובני משפ
ם
סף הוא
 .dרמי ציין שמחסום נוס
V
רם .יש לזקק את ה Value
מה הערך המוסף שלה עבור
אינם יודעים מ
וגם אם הם מודעים ,א
פעיל בעמותה יודע לאמר אוותו והעמותה דוחפת
מותה ולהגיע ללמצב בו כל פ
 propשל העמ
position
ד'(
רי )אתר ,פייסבוק ,יח"צ וכד
אותו בככל ערוץ אפשר
ם ולעצב קמפיין תקשורתי-פ
א ליצור קשר עם בי"ס לתקשורת ופרסום
עיון אפשרי הוא
 .eרמי :רע
פרסומי
עמותה.
בות ,עבור הע
בהתנדב
תה
רעיונות שיווקיים של העמות
בוצת מיקוד לר
משפחתם כקב
חולים ובבני מ
 .fניתן להיעזר בילדי הח
סון בפריפריה ולבחון אם נית
רפאות פרקינס
בנושא מחסור במר
א
 .gלפנות ללשר לענייני פריפריה
תן ליצור
קציב.
ס מהמשרד תק
לחץ פולליטי ו\או לגייס
ד
מותות בהולנד
ת בעולם .העמ
עמותות דומות
עולה והשירותיים שמציעות ע
את מודל הפע
 .hלבדוק א
ובאנגליה נחשבות מווצלחות.
ח ,מה חשוב לשמור
שהחולה לוקח
על התרופות ש
ש מידע חיוני ע
חולים ,שבו יש
תאשפז בבית ח
ט לחולה המת
קיט
בתיק
פרקינסון לתרופות אחרות .הקיט מגיע ב
בין תרופות הפ
עלייו בטיפול בחוללה פרקינסון ווהתנגשויות ב
אית
בשימוש בעמותה האמריקא
ברית .הקיט ב
של קרן ספרא לממן את תרגגום הקיט לעב
קטן .יש הצעה ש
מספר מקרים.
עת טעויות במ
בר סייע למניע
טענתם הוא כב
ולט
שאינו
רז המסורבל ש
תייגות מהמאר
ט חשוב מאד .הובעה הסת
שהמידע בקיט
 .aבדיון היייתה הדכמה ש
פרקטי.
תרופתי וטיפוללי בפרקינסון ובצידו השני ה
חולה שבצידו האחד מידע ת
 .bהצעה :ללעצב כרטיס ח
הפרופיל
ארנק והוא מיועד
תן להחזיקו בא
ס .הכרטיס בגגודל כה שנית
תי של החולה נושא הכרטיס
התרופת
לחולים ולקרוביהם.
החלטות:

.a
.b
.c

.d

ט
ת :ערן תובל מוביל הפיילוט
אה אטרקטיבית
פיילוט גגיוס חברים ע""י ארגון הרצא
צביעת 0
 ₪ 50,000מהתקציב הבא ככסף ייעודי לגיוס חברים :גרשון
רוצים נוספים ))שת"פ עם מגגמת
לגיוס חברים בער
ס
ת עבודה
בניה של תכנית
תנדב להוביל ב
גיוס מת
ה ,פניה
של בני משפחה
בוצת מיקוד ש
עמותות בארצות אחרות ,קב
ת הפעילות בע
פרסום ,בדיקת
שיווק ופ
ב
למשרד הפריפריה( :ריקי תטפל במציאת מתנדב
פרא
פל מול קרן ספ
קיט לחוולה :עמיר יטפ

סיכום :ריקי ועמיר

