מאי 2021

שנת פעילות תשפ"א
פעילים והורים יקרים,
לפני כחודשיים זכינו לראות את  78סניפי 'כנפיים של קרמבו' חוזרים לפעילות סדירה ברחבי הארץ! בשנה האחרונה הוכחנו
כי רוח קרמבו -רוח של הכלה ,אהבה ,חברות וקבלת כל אדם באשר הוא -חזקה יותר מהכל ואנו רואים ומרגישים זאת כיום
ביתר שאת עם חזרתנו לפעילות.
עם פרוץ הקורונה ,על אף האתגרים' ,כנפיים של קרמבו' בחרה במחויבותה להמשיך לתת מענה לאלפי פעיליה ,עם ובלי צרכים
מיוחדים ,מכיוון שהתנועה הזו היא בית עבור כולנו .לאורך כל השנה האחרונה ,התאמנו את פעילותינו לצו השעה ,על מנת
להגיע לכל נער ונערה ,בכדי לאפשר להם שייכות וחיי חברה ,רגעי שמחה ואופטימיות ,דווקא בעתות משבר.
המצב הביטחוני והחברתי המאתגר של השבועות האחרונים הפסיק זמנית את הפעילות הפרונטלית בסניפים ,ואנחנו מחדשים
שוב את הפעילות ,תוך חידוד האמונה בטוב ובאהבת האדם.
בהזדמנות זו ,אנו רוצים להודות לעובדי 'כנפיים של קרמבו' – הרכזים והרכזות הבוגרות ,צוותי הניהול במחוזות ובמטה על
מסירות ,מחויבות ועבודה קשה לטובת הגשמת החזון התנועתי "יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם".
תשלומים שנתיים:
אנו מאפשרים שתי אפשרויות לתשלום-
לאור המצב הכללי המאתגר בישראל ,גם אנחנו בכנפיים של קרמבו עברנו שנה תקציבית מאתגרת עם פגיעה בהכנסות
התנועה במקביל לכך שהמשכנו לפעול בערוצים השונים ,ולכן אנו גובים דמי הרשמה מלאים .לתשלום מלא אנא לחצו כאן.
מתוך כבוד לפעילות שהתקיימה בתקופת המשבר ,ועל מנת להבטיח את המשך הפעילות ,אנו מבקשים לעשות מאמץ על מנת
להסדיר תשלום באופן מלא.
יחד עם זאת ,אנו מכירים בכך שהייתה שנה מורכבת ,ואנו מאפשרים אך ורק למי שאין ביכולתו לשלם תשלום מלא ,לשלם
תשלום הרשמה שנתית מופחת בגובה  50%מדמי ההרשמה השנתיים .לתשלום מופחת במידת הצורך לחצו כאן.
* שימו לב כי פעיל שלא יסדיר דמי הרשמה ואישור הורים לא יוכל לקחת חלק בהמשך הפעילות.
אנו שמחים לעדכן כי הצלחנו לדחות את סיום שנת הפעילות לשבוע של ה,11.7-15.7.21
בימים אלו אנו נערכים לפעילות קיץ ,בהתאם להנחיות ,ונפרסם מועדים בהקדם.
אנו מלאי גאווה על הנוער הקרמבואי שממשיך לקיים את החזון וערכי התנועה.
אשרינו שהם דור העתיד שלנו! אנו בטוחים שעשייתם תייצר חברה בה יש מקום ומשמעות לכל ילד.
מאחלים המשך שנת פעילות מצמיחת כנפיים,
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