לכל אשר עמנו – תורמים  ,מתנדבים  ,שותפים ,מסייעים ועובדי הרשויות המפקחות
עמותת לשובע פועלת להבטחת הצרכים החיוניים ביותר לנזקקים ביותר .במסגרת זאת הקמנו
ואנו מפעילים בכל רחבי הארץ  41מוסדות חינוך ורווחה אלה:
· קדימה  22 -בתי נוער לחינוך משלים  ,קדום והעצמה ,של  1060ילדים ובני נוער הגדלים
בפריפריה החברתית ,המופנים אלינו על ידי גורמי הרווחה.
· גגונים  13 -בתי מחסה ומעונות לדרי ודרות רחוב.
· לשובע  3 -מסעדות לנזקקים המספקות בכל יום מעל  2000ארוחות מלאות.
· טל -לשובע  -חבילה סלולארית מוזלת ומסובסדת לנזקקים.
· גן סלאמה וגן נווה שאנן  -מעונות יום ל 290 -תינוקות ופעוטות להורים מבקשי מקלט
מאריתריאה.
· מכולת חברתית  -חלוקת מוצרי מזון למשפחות השרויות במצוקה קשה במיוחד
· כרטיס לשובע  -כרטיס מגנטי הניתן לנזקקים ומאפשר קבלה ללא תשלום של מוצרי מזון
בסופרמרקט הקרוב לביתם .
תשפ"ב ,הייתה מבחינתנו שנה טובה מאד .שנה של צמיחה ,השתפרות והתייעלות בכל 41
מוסדותינו  .ונציין רק את עיקריהם:
· לאחר עיכובים ממושכים פתחנו את הגגון החדש  -מול טיילת החוף בת"א .בית מחסה מרווח
תיקני בטוח ומכבד
הגגון החדש מהווה קפיצת מדרגה משמעותית בכל הקשור למענים הניתנים לדרי הרחוב
בישראל .הגגון מעניק שירותיו ל 140 -גברים דרי רחוב מכורים ומספק לדיירים שירותים
מקיפים  -לינה מזון בגדים ,הפניה לשירותי הרווחה והבריאות ופעילות ראשונית ורבת חשיבות
בתחום הגמילה והשקום .כאן המקום להביע תודה עד בלי די לעיריית תל-אביב יפו על בניית
המעון חרף המכשולים הרבים ועל האמון הניתן בנו להפעיל את הגגון.
· שיפוץ של מבנה שישמש כבית מחסה לנשים דרות רחוב משתמשות /מכורות.
· הקמת "אל אמאם" (קדימה בערבית) בית נוער לחינוך משלים קדום והעצמה של ילדים
המתגוררים בראחמה  -ישוב בדווי לא מוכר בסמוך לעיר ירוחם .בית נוער זה הנו בנוסף לבית
הנוער "אל אמאם" בלוד ,שבימים אלה עובר משכונת נווה ירק למבנה חדש בשכונת הרכבת
בעיר.
מה טוב שראוי להודות לכה רבים
תורמים ומאמצים של בתי הנוער ,קרנות פילנטרופיות ,אלפי תורמים פרטיים ,מאות מתנדבים,
 120עובדים ו  20-חברי העמותה .כולם כולם שותפים נאמנים וצנועים המאפשרים את
פעולתנו .לכולכם – תודה שאתם עמנו.
מבטיחים להתאמץ ולהיות ראויים להמשך אמונכם
לכם ולבני ביתכם שנה טובה ומאושרת
שרונה וגיל-עד חריש
מייסדים ויו"רים פעילים

נירה ליפקה
מנכ"לית

