28.10.19
סיכום ישיבת הועד המנהל של עמותת פרקינסון בישראל 27.10.19 -
נוכחים :עמיר כרמין ,ריקי נבון ,גרשון קליימן ,דני עולמי ,אהובה לכיש וציון אזרד.
חסרים :דוד קורן ,תובל ערן  ,רמי ליפמן ,דני וסלי.
סיכום :
•
•

•
•

•

ברכות לציון אזרד על הצטרפותו לוועד המנהל כמזכיר העמותה (במקום גדעון צ'חנובר שפרש
לפני זמן רב מהתפקיד).
התייחסויות לסיכום ישיבת הוועד המנהל מ.5.5.19-
 oפעילויות ווירטואליות בביצוע – פרויקט ה"שיקום מרחוק " של שיבא.
▪ כמו כן בוצעו  7מפגשי תמיכה של מורן אלדד – וובינרים 2 .מתוכננים בקרוב.
 oפתיחת שירות חניכת מאובחנים חדשים  -כלול בתוך פרויקט "מרותקי בית" שבשלב
תכנון.
 oקישור ל"קליניקראוד" וחזרה טרם בוצע (ריקי ושלום).
 oטבלת מחירי שירותים  ,מחירון טבלת ערך  -בהכנה (טיוטת טבלה לדיון נשלחה לכולם
ביום( .) 27.10.19-ריקי ושלום).
 oסקר שירותי העמותה – בוצע .תוצאותיו הוצגו .כלקח מהתהליך הוסכם שיש לפצל את
הסקר לפי קהלי יעד  .זה יצריך אפליקציית סקרים ייעודית( .דני עולמי)
▪ להתייעץ עם מידות בפגישת הייעוץ ב ( .10.11ריקי ועמיר)
 oשכפול רעיון פרויקט וינגייט :נערכה פגישה של דני וסלי ועמיר באקדמית ק .אונו.
היענות חיובית ,למרות שמודל וינגייט לא מתאים להם .פגישת המשך בנובמבר ככל
הנראה( .עמיר ודני וסלי)
מאובחנים צעירים  :הקצאת שירותים ייעודיים לחולים מתחת לגיל  – 60פיילוט בת"א בטיפול
צביה פפר וד"ר גרשון מוגילנר כחלק מחידוש הפעילות בסניף תל אביב (למעקב של ריקי)
גידול במס' החברים המצטרפים לעמותה :הנחת העבודה היא שמשהו במודל של סיגל ( היוזמת
של קבוצת הפייסבוק של חולי פרקינסון) עובד טוב יותר משלנו ,מבחינת הצטרפות לפעילות,
למרות שהכל בתשלום .עמיר מציע לבדוק הנושא באמצעות סקר או קבוצת מיקוד שיתנו דעתם
על מודל דמי חבר שנתיים לעומת מודל של שלם רק על מה שנצרך מתי שנצרך .כדאי גם
להעלות הנושא לדיון בסדנאות מנהלי הסניפים שיתקיימו בקרוב( .עמיר)
תיעדוף פרויקטים  :בוצע תהליך לקביעת שירותי הליבה של העמותה.
 oשירותי הליבה שנבחרו הם:
 .1הסעות חולים מהפריפריה לבדיקות ,תורים עם רופאים ,טיפולים ופעילויות נבחרות של
העמותה (סבסוד עלות).

 .2שיקום\תמיכה מרחוק .שירותים מקצועיים (פיזיותרפיה ,רפוי בעיסוק ,ייעוץ פסיכולוגי
וכד') בתקשורת וידאו אונליין הניתנים על ידי בעלי מקצוע לחולים באשר הם.
 .3כנסים לבני זוג של חולים .כנסים ופעילות תומכת אחרת בבני הזוג של החולים ,כנסים
פיזיים ווירטואליים ,בדגש על כנסים פיזיים ,פנים אל פנים.
משמעות הגדרת שירותי הליבה הוא שאלה הם הפרויקטים בעדיפות עליונה לביצוע
ולתקצוב ויש לעשות את כל הנדרש כדי שיתקיימו .במקביל יש לצאת במסר פשוט וקליט
לקהל הרחב החוצה.
•

חזון העמותה  :מצורף הניסוח הסופי .הוועד העדיף ניסוח בסגנון "הצהרת המשימה" ( Mission
 .)Statementשני המשפטים הראשונים הם תכולת החזון הקודם .נוסף משפט שלישי על
העלאת מודעות הציבור וצירוף מתמודדים לעמותה.

חזון העמותה
העמותה מייצגת ומקדמת את זכויות וצורכי כלל המתמודדים עם פרקינסון בישראל מול
הרשויות השונות.
העמותה מספקת למתמודדים עם פרקינסון ומשפחותיהם ,תמיכה,ידע ומידע מיטביים
המשלימים את הטיפול הרפואי.
העמותה מעלה את מודעות הציבור לאתגרים עימם מתמודדים חולי פרקינסון בישראל בקרב
הציבור הרחב ומזמינה את המתמודדים עם המחלה להצטרף לשורותיה ולחזק את השפעתה.
•

התקשרות עם מרכז סליקה בנקאי  :הוועד המנהל מחליט להתקשר עם מס"ב [מרכז סליקה
בנקאי בע"מ] לבצע חיובים וזיכויים בחשבון העמותה עפ"י הוראות במסר אלקטרוני וזאת
באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת.

בברכה,
ציון אזרד
מזכיר עפ"י

