תראו מה סנדוויץ'
אחד יכול לעשות...

תינוק שבע הוא תינוק שמח
תינוקות רעבים שאימותיהן אינן מסוגלות
להניקם ומצבן הכלכלי אינו מאפשר להן לרכוש
תחליפי חלב ,מקבלים חבילות ובהם תחליפי
חלב ,גרבר ,מוצצים ,חיתולים ועוד.

תנו להם חכה ,הכשירו אותם לדוג דגים

פרופיל הארגון

הגישה שלנו לעצירת מעגל העוני מאפשרת
להצטרף ללא תשלום ,למגוון קורסי העשרה
אשר מסייעים לשילוב בשוק העבודה ולפרנס
את המשפחה בכבוד.

נותנים באהבה כשמו כן הוא :נתינה לנזקק
מתוך אהבה כשווה בין שווים ,תוך שמירה על
כבודו.

ילד רעב לא לומד ,ילד שבע מרוכז ומצליח
מאות ילדים מגיעים לבית הספר ללא אוכל.
יחד עם צוות בית הספר ,אנו מאתרים ילדים
אילו .ודואגים להם לארוחה מליאה ומגוונת
בריאה ומשביעה.

ארוחות עשר ,ארוחות צהרים ליום לימודים
ארוך ,טיפול בנוער בסיכון ,סלי מזון לשבתות
וחגים ,הכשרה מקצועית לאמהות חד הוריות.

נותנים באהבה למי שבאמת צריך

כל אילו ועוד הם פרוייקטים שלנו לאורך כל
השנה למען הקהילה.

כארגון חברתי אקטיבי ,אנו מרכזים מאמצים
בצורך הבסיסי לו זכאי כל אדם  -תזונה איכותית
וסדירה בשיתוף מחלקות הרווחה אנו מחלקים
אחת לשבוע ,את סלי המזון תוך שמירה על
כבוד האדם ופרטיותו.

בכל מצב ובכל מקום אנחנו ממשיכים לתמוך,
לעודד ,לחלץ ,לסייע ,להעניק ,לתת ,לחבק
ובמילה אחת -לאהוב.

מכשירים את נוער העתיד
בני נוער משכבות חלקות מתדרדרים במקרים
רבים לאלימות ,אלכוהול וסמים .בשיתוף אנשי
חינוך ,יצרנו שיעורים ,חוגים ותכניות מיוחדות
של התנדבות למען הקהילה.

נותנים באהבה קוראים לך להצטרף למעגל
הנתינה  -אותו מעגל שעוצר את מעגל העוני
 -מעגל קסמים שכולו טוב.

טובה לגוף ,בריאה לנפש!

כולנו נותנים באהבה

נכים ומוגבלים ,אשר סובלים עקב המוגבלות
מניתוק חברתי ורגשי ,זוכים להשתלבות
מכובדת במגוון פעילויות לאורך השנה ,שנותנים
להם כח ועוצמה להתמודדות עם הקושי.

סניף ארצי גוש עציון:

סניף ירושלים:

ת.ד 50065 .ביתר עילית 9050101
טל ,02-5474400 :פקס02-6223257 :

ת.ד 23381 .ירושלים
טלפון ,02-6336655 :פקס02-6257790 :

נותנים באהבה www.notnim.org

הוא היה יכול להיות

סתם ילד,
סתם ילד שהולך לבית הספר,
סתם ילד ללא תיק אוכל,
סתם ילד שחולם כל השיעור,
סתם ילד שחווה כשלונות,
סתם ילד שנפלט מהלימודים,
סתם ילד שגדל ברחוב,
סתם ילד שמדרדר לפשע,

סתם ילד מסכן ורעב
שממשיך את מעגל העוני...

בעזרת התרומה שלך נעשה
את השינוי ונוביל אותו להצלחה!

נותנים
באהבה,
ועוצרים
את מעגל
העוני!
פרופיל פרויקט:

תרומה דרך
הטלפון

תרומה דרך
בנק הדואר

תרומה בהעברה
בנקאית

חייגו עכשיו:
02-5474400

בכל סניפי בנק
הדואר לחשבון
8-38855-9

סניף ( )610הדר יוסף
לחשבון 109628
בנק הפועלים

גם אני רוצה לקחת חלק ):
שם מלא:
ת.ז:
טל':
נייד:

ארוחות עשר לילדים רעבים

רכזים חברתיים ,מורים ומחנכים אחראים להצלחת
הפרויקט ,בעזרתכם אנו יודעים כי כל תרומה
מנותבת לכל ילד וילד בצורה אישית.
הקשר המיוחד הנוצר עם הילד מביא שינוי מבורך
הן מבחינה התנהגותית והן מבחיננה לימודית.
במשרדי הארגון מאות מקרי הצלחה ,סיפורים
מרתקים וכן בקשות נוספות למימון ילדים נוספים
הזקוקים לסיוע.
הפרויקט כולו מתאפשר הודות לתרומות שלכם.
קחו גם אתם ילד אחד והאמינו בו.

כתובת:
מס' הכרטיס:
סוג הכרטיס:

תוקף:

סכום כל תשלום:
סה"כ:

חתימה:

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף  46א' לפקודת מס הכנסה
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