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תורמים ושותפים יקרים לדרך,
בדוח המוצג לפניכם תוכלו לראות את מקצת ההצלחות ואבני הדרך של ילדי וצעירי אור שלום בשנת
 .2021משבר הקורונה העולמי הציב בפנינו שורה של אתגרים טיפוליים ,חינוכיים ובריאותיים ובזכות
תמיכתכם הגענו אליהם כארגון עם איתנות כלכלית ,ארגונית ומקצועית והצלחנו להתמודד עם
האתגרים בהצלחה .מצאנו עצמינו מתעשתים ופועלים בשטח במהירות ,תוך יצירת פתרונות חדשניים
ומותאמים למציאות המשתנה .בתמיכתכם אפשרתם לנו להעניק לילדים ולצעירים שלנו בית ,משפחה
ומקום מוגן וכן מעטפת טיפולית וחינוכית שלוקחת בחשבון גם את אתגרי המחר :חדשנות מקצועית,
בניית תחום ההשכלה העתידי ובניית מערך מחקר ומדידה.
אני גאה לשתף כי המועצה הכלכלית-חברתית של האו"ם העניקה לנו מעמד של ארגון מייעץ מקצועי
לאו"ם בתחום ילדים ונוער בסיכון .ההכרה ב"אור שלום" כיועץ ,מהווה הכרה בנו כארגון מוביל ברמה
העולמית בתחום האומנה ובמתן טיפול וליווי של ילדים ונוער בסיכון .כל זאת לא היה קורה בלעדיכם.
בשמם של ילדי אור שלום ,הצוותים ,ההנהלה והוועד המנהל ,אני מבקשת להודות לכם על תמיכתכם
בילדי וצעירי אור שלום.
בברכת חגים שמחים ועולם שפוי

ענת רמתי שעשוע ,יו”ר
שותפים יקרים לעשייה ולדרך של אור שלום!
סיימנו שנה נוספת מוצלחת ומאתגרת גם יחד של טיפול  ,טיפוח וקידום ילדי אור שלום בצל מגפת
הקורונה.
הצלחנו בעזרתכם להגשים חלומות נוספים ולהמשיך להיות ארגון מוביל בתחומו שחרט על דגלו
מצוינות וחדשנות.
גם השנה התבוננו בלב מלא גאווה בבוגרי הארגון מתגייסים לצה"ל  ,מסיימים לימודים אקדמאיים ,
נישאים ומקימים משפחה ובעיקר חוזרים ותורמים לחברה הישראלית.
עוד רבה המלאכה וישנם עוד ילדים רבים שזקוקים לכם ולנו גם בהמשך ,ועבורם אנו טווים ברגעים
אלה ממש תוכניות חדשות וחדשניות.
מודה לכם על האמונה בדרך שלנו ועל התמיכה בילדי אור שלום – שהם דור העתיד שלנו.

טלי חלף ,מנכ”ל

בזכותכם הצלחנו להעניק לילדים ולצעירים שלנו את הטוב ביותר

 - 2021דו”ח שנתי מקוצר

1541

ילדים וצעירים זכו לטיפול ,בית ומשפחה

מעונות
253

ילדים זכו לבית ומשפחה

208

ילדים נעדרי עורף משפחתי זכו
למקום בטוח בקייטנת מחנה אור

20

מעונות משפחתיים מחולון ועד אילת

3

קבוצות  DBTלכ 15-נערות בסיכון גבוה
ניתנו כמענה התערבות קבוצתי

61

ילדים השתתפו בתוכנית
המצוינות החינוכית

2

מעונות משפחתיים
חדשים נפתחו

אומנה
893

ילדים זכו לבית
ומשפחה אומנת

541

משפחות אומנות
קיבלו ליווי

45

תינוקות וילדים
זכו לטיפול
באומנת חירום
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בוגרים
350

40

צעירים זכו לליווי בתוכנית
הבוגרים

בוגרים לומדים באוניברסיטאות
ומכללות ברחבי הארץ

64

26

צעירים זכו למגורים בדירות
בוגרים

100

צעירים קיבלו סיוע כלכלי

100%

מצעירי אור שלום המתגייסים
לצבא הוכרו כחיילים
בודדים

בוגרים רכשו מקצוע דרך
תוכנית “תעסוקה ברגע”

40

בוגרים נעזרו בטיפול רגשי

