ויצו.

לגעת בחייהם של
מאות אלפי ישראלים.

מאז .1920

1920

ויצו ,תנועה עולמית של נשים ציוניות ,מוקמת בלונדון כתנועה
לא מפלגתית לשיפור החברה בישראל ,ונהיית חלק בלתי
נפרד מחייהם של מאות אלפי ישראלים – נשים ,גברים וטף.

אחת
למען כולם.

 250,000חברות

ברחבי העולם הן הכוח המניע של ויצו .הן מאפשרות לנו להעניק
לאוכלוסיות המוחלשות בישראל הזדמנות לשיפור עתידן,
לעמוד בחזית המאבק לקידום מעמד האישה ,לטפח את דור
העתיד של המדינה ולהיות קרן אור בחייהן של משפחות החיות
בתנאי ניצול ואלימות.

 800פרויקטים

ברחבי הארץ מקבעים את מעמדה של ויצו כארגון החברתי
הגדול בישראל ,המעניק שירותי חינוך ורווחה לילדים ,נשים ונוער.

180

מעונות יום
בהם כ 15,000-ילדים בשנה .מתוכם 19
מעונות רב תכליתיים לילדים בסיכון

200

מתנדבות
בפרויקט "שעה טובה עם ילד"
לילדים בסיכון

4

הגיל הרך.
שווים מהצעד
הראשון.

מרכזים פדגוגיים
להוראת החינוך בגיל הרך
“ *6968קול להורה”
קו ייעוץ ללא עלות
להורים לילדים בגיל הרך

17

קבוצות "פנינים"
לצמצום פערים חינוכיים בקרב
ילדי בתי הספר היסודיים

18

מסגרות חוץ-ביתיות
ובתי אומנה
לתינוקות וילדים בסיכון

25,000

ילדים ותינוקות
בידיים טובות

56

צהרונים
לילדי אימהות עובדות

2

מרכזי הורים וילדים
לחיזוק משפחות

5

כפרי נוער
ובהם פנימיות לנוער בסיכון

5

קבוצות העצמה
ופיתוח כישורי חיים לנערות

2

בתי ספר מקצועיים
לנוער נושר ממערכת החינוך

1
בונים עתיד
לבני נוער.

פנימייה טיפולית
פוסט-אשפוזית

14

7

בתים חמים
לטיפול ושיקום נערות בסיכון

כ 100-מסגרות
ל13,500-
נערים ונערות

קבוצות “עוצמה צעירה”
להעצמה וחיזוק נערות בסיכון

1

אקדמיה למנהיגות
חברתית לנערות

2

מרכזים שיקומיים
לטיפול בנערות בסיכון גבוה
ובמצבי ניצול ואלימות
חגיגות בר/בת מצווה

לכ500-

נערים ונערות מדי שנה

3

16

תוכניות מנהיגות
להכשרת נשים לתפקידי ניהול ,מובילּות
חברתית ופוליטיקה ,בפריסה ארצית

תוכניות חדשניות
לנשים סביב מעגל החיים,
משברים וצמיחה
קידום עשרות חוקים
בנושא זכויות נשים

26

קבוצות
העצמת נשים

נשים
למען נשים.

30

לשכות
לסיוע משפטי

2

12,665

מקלטים
לנשים מוכות וילדיהן

נשים נהנות ממגוון
שירותים ,מסגרות
והעצמת זכויות

קו מידע וסיוע למיצוי זכויות נשים בעבודה

03-6923825

3

מרכזים
למניעה ולטיפול
באלימות במשפחה

1

תוכנית למניעת אלימות
בזוגיות בקרב צעירים

קו ייעוץ וסיוע לגברים במעגל האלימות

1-800-393904

46

סניפים
ברחבי הארץ

55

ביגודיות
חנויות יד שנייה

קהילה אחת.
לב אחד.

1

מרכז להעשרת
חיי המשפחה –
בית הויס

מאות
פרויקטים
בתוך הקהילה

1

בית הורים
בית חם לאזרחים ותיקים

24

קבוצות
דוברות שפות
להעצמת אוכלוסיות בוגרות

המספרים מדברים

ויצו!

הצטרפו אלינו:

www.wizo.org.il

חפשו אותנו בפייסבוק:
ויצו ישראל
ויצו  -קידום מעמד האישה
ויצו  -הגיל הרך

