דף מידע להורים
הקדמה
היום מתחיל מסע חונכות מרתק ,משמעותי ועמוק בין ילדך לבין האח/ות הבוגר/ת המבוסס על מפגש שבועי
של שעתיים.
ארגון "אח בוגר אחות בוגרת ישראל" משתייך לארגון "אח בוגר אחות בוגרת" העולמי וכחלק ממנו אנו
מחוייבים לסטנדרטים בינלאומיים של הארגון .מטרתם להגן הן על האחים/אחיות הצעירים/ות והן על
האחים/אחיות הבוגרים/ות ולאפשר יצירת קשר משמעותי ומיטיב ביניהם/ן.
במסמך זה מצורף מידע חשוב וחיוני להצלחת הקשר.
קשר עם הארגון:


ישנה חשיבות רבה לתקשורת פתוחה -אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בטלפון ובמייל .



נשמח לשמוע מכם אחת לחודש/חודשיים על התפתחות הקשר ולשמוע את רשמיכם.



חשוב ליידע את צוות העמותה בכל מידע חשוב וחדש בנוגע לילד ולמשפחה (מעבר דירה ,מציאת בן זוג,
מעבר ביה"ס ,הופעת ההורה השני וכו' )



מספר פעמים בשנה ייערכו פעילויות ו"ימי כיף" לאחים הבוגרים והצעירים -חשוב כי ילדיכם ישתתף
באירועים אלו.



הפעילות שלנו מלווה במחקר לצורך למידה ושיפור השירות הניתן וכן לצורך התאמת הפעילות לקידום
ילדיכם .נודה לכם על שיתוף הפעולה ומילוי השאלונים.
ביטחון ילדים:



הילדים והאחים הבוגרים מבוטחים על ידי העמותה וכן הילדים מבוטחים בנוסף על ידי הרשות
המקומית.



הליכה משותפת לים ולבריכה תעשה בידיעת ההורה ,שחיה תעשה רק במקום מורשה ובהשגחת מציל .על
ההורה ליידע את האח הבוגר בנוגע ליכולת השחייה של הילד.
איסוף ונקודות מפגש:



ילדים קטנים ( )6-10ייאספו מהבית בתחילת הפעילות ויוחזרו לבית בסופה.



ילדים גדולים ( )11-18ניתן לקבוע עם הילד מחוץ לבית בנקודת מפגש מוסכמת מראש ובאיישור ההורה.
תחבורה:



כללי העמותה אינם מאפשרים הרכבת ילדים על אופנוע במסגרת הפעילות.



הסעה של הילד/ה ברכב הפרטי של המתנדב/ת ייעשה רק באישור ההורה.



נסיעות רחוקות מחוץ לעיר ,ייעשו באישור של ההורה .
הוצאות כספיות:



האחים הבוגרים קיבלו הנחיה שלא להשתמש בכספם האישי במהלך הפעילויות המשותפות .אם נערכת
פעילות אשר יש לה עלות (באישורכם) אנא ציידו את ילדיכם בכסף עבור חלקו.
כללי:



חשוב לנו כי תרגישו בנוח עם האח/ות הבוגר/ת .אנו מעודיים אתכם לקבוע איתו/ה פגישה אישית
בתתחילת הקשר להכרות ולשמור על קשר שוטף לאורך כל תקופת הפעילות.



המפגשים ייערכו ביום ושעה אשר נקבעו בשיתוף שלכם ושל האח/ות הבוגר/ת .אנא הקפידו ליידע את
האח/ות בוגר/ת מראש על כל שינוי בימי הפעילות.



באם בבית יש מספר אחים ,חשוב להבהיר כי האח/ות הבוגר/ת מחויב לאח/ות הצעיר/ה שלו בלבד .אחים
נוספים יוזמנו מעת לעת להשתתף בפעילות בהסכמת האח/ות הבוגר/ת.



מהות הפעילות היא בילוי זמן איכות משותף ולא הכנת שיעורי בית ו/או חינוך .האח/ות הבוגר/ת יוכל
לסייע בהכנת שעורי בית רק לעיתים ובהסכמתו.



ענישה – האח הבוגר אינו כלי או אמצעי ענישה עבור (אנא אל תבקשו מהאח/ות בוגרת לקחת חלק
בענישה ואל תתלו את קיום המפגשים בהתנהגות הילד/ה).



מנהלת הסניף עומדת לרשותכם לכל אורך הדרך והנכם מוזמנים להתקשר לשתף ולעדכן בכל זמן נתון.

