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רשת מלונות ארקדיה פועלת למען ילדים
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רשת מלונות ארקדיה ועמותת "אח בוגר אחות בוגרת ישראל" משיקים קמפיין משותף למען ילדים בסיכון

 :Categoryתיירות

במסגרת הקמפיין ,אורחי מלונות הרשת יוזמנו להוסיף  10שקלים אשר ייתרמו לעמותת "אח בוגר אחות בוגרת ישראל",
אשר מעניקה שרות חונכות אישי לילדים בסיכון ממשפחות חד-הוריות ,מתוך מחויבות לילדים ולהוריהם ומחברת
לילדים הזקוקים לכך ,מתנדבים המהווים אחים ואחיות בוגרים ,לליווי ארוך טווח וקשר איכותי ומשמעותי.
העמותה מלווה את התהליך בשלביו השונים לרבות התאמת המתנדב הנכון לכל ילד ,קליטת המתנדב והדרכתו ,ליווי
לכל אורך הדרך ,פיקוח ,תמיכה וייעוץ פרטני ואישי לאורך כל תקופת ההתנדבות.
עמותת "אח בוגר אחות בוגרת ישראל" הוקמה בשנת  2003ומאז מסייעת ותומכת בילדים ובני נוער הזקוקים לכך מדי
שנה .במהלך  2015שירתה העמותה  470ילדים ע"י מספר זהה של מתנדבים ,שהוכשרו על ידה .העמותה הינה חלק
מארגון הגג העולמי –  ,Big Brothers Big Sisters Internationalהפועל ב  14מדינות ברחבי העולם ,ונשענת על
מתודה ניהולית ותפיסת מנטורינג הקיימת בארה"ב משנת .1902
בישראל מפעילה העמותה  15סניפים ברחבי הארץ :עכו ,כרמיאל ,חיפה ,נתניה ,רעננה ,הרצליה ,כפר סבא ,תל אביב,
חולון ,אור יהודה ,ירושלים ,גוש עציון ,אשדוד ,באר שבע ,שגב שלום.
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מאיר דעבול ,מבעלי רשת מלונות ארקדיה" :מראשית דרכה ,רשת מלונות ארקדיה חרטה על דגלה את ערך התרומה
לקהילה .כחלק מפעילות הרשת למען הקהילה ,אימצנו לפני כשנה את עמותת "אח בוגר אחות בוגרת ישראל" ואנו
שמחים להשיק כיום ,בשיתוף פעולה עם העמותה ,קמפיין למען סיוע לילדים בסיכון .אני מזמין את אורחי המלונות
להוסיף  10שקלים לעלות החדר שלהם ולאפשר לילדים רבים בסיכון ,לקבל "אח/אחות בוגרת" לליווי ,תמיכה וייעוץ
לעתיד טוב יותר .התרומות יועברו במלואן לעמותה".
רועי פלפל ,מנכ"ל עמותת "אח בוגר אחות בוגרת" :אנו שמחים ונרגשים לקראת המשך שיתוף הפעולה הפורה בין רשת
מלונות ארקדיה לבין העמותה .זוהי שותפות לדוגמה ,אשר מראה כיצד בדרכים יצירתיות ניתן ליצור שת"פ ראוי בין
קהילה עסקית לארגון חברתי .בהזדמנות זו ,מוסר את תודתי והערכתי להנהלת רשת ארקדיה".
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