כל

הטוב
שבכם

שיתוף הסיפור של
ושל ™dōTERRA Healing Hands
בשנת ™Cō-Impact Sourcing
2021

המטרה
של קרן
doTERRA Healing
 hands foundationהיא
להעצים אנשים וליצור שינוי
חיובי ויציב עבורם .הקרן תומכת
בפיתוח פרוייקטים קהילתיים
באמצעות שיתוף פעולה עם
חקלאים ומשפרת את
חיי הקהילות ברחבי
העולם.

מאז היווסדה ,המשימה של  dōTERRAהייתה להעצים ולסייע
לאנשים וקהילות ברחבי העולם .בשנת  ,2021השפעתנו הייתה
גדולה מאי-פעם.
בין הפרויקטים שבוצעו או עדיין בתהליך ,נפתח בית חולים
חדש לגמרי בלב סומלילנד ,החלה שותפות חדשה של Cō-
 Impact Sourcing™במולדובה וגם חיזקנו את מאמצינו
במאבק בסחר בבני אדם.
חיי אנשים משתנים מדי יום הודות לבחירתכם להצטרף אלינו
ולשאוף לאיכות של טוהר .אנו מקווים שהחדשות החיוביות,
הנתונים והסיפורים בגיליון זה של כל הט ּוב שבכם יעודדו
אתכם להמשיך ולפעול מעבר לכל הציפיות
גם בשנה החדשה.
"חוברת זו נקראת כל הטוב שבכם ,ותרומתכם החיובית בכל
הקהילות שבהן אתם פעילים מעניקה לי את הכוח להמשיך
בעשייה .החמלה והמחויבות של אלה הפועלים במסגרת
 dōTERRA Healing Hands™יוצרות תחושה מאוחדת של
תקווה; אנו תומכים במגוון פרויקטים שמשפיעים באופן
משמעותי וחיובי על חייהם של אין-ספור אנשים .אנו שמים את
הדגש על האיכות ועל אנשים ,וזוהי הסיבה שהפרויקטים שאנו
יוזמים במסגרת  Cō-Impact Sourcing™מחוללים שאיפה
לאיכות של טוהר באזורים שבהם אנו פועלים.
הידיעה שאתם ,קהילת  dōTERRAשלנו ,שותפים לשאיפה
זו לשינוי עצום ,מחממת את לבי .יחד ,אנו מעניקים תקווה
לנואשים .הודות לכם ,קולם נשמע .כל דבר שאתם עושים,
פעוט ככל שיהיה ,אתם משתפים את הסיפורים שלהם ויוצרים
חוויות אישיות .זו ההשפעה של  ;dōTERRAיש לנו שליחות
– לעשות טוב ,והיא הולכת ומתפשטת בכל העולם .אני מודה
לכל אחד מכם ,בשם  ,dōTERRAעל תמיכתכם הבלתי מסויגת.
מכיוון ששאיפתנו לעשות טוב מלווה בלב מלא תקווה ,ברור לי
שהשינויים שנחולל בעתיד ימשיכו ללכד אותנו בהמשך".

במבט
גלובלי
משרות שנוצרו הודות
למאמצים להשגת משאבים:

463,025

מספר האנשים שעזרנו להם:

2,977,293

ג'ארד אוגר,
סמנכ"ל dōTERRA Europe

השגת משאבים מיותר מ-

 45ארצות

כל הטוּב שבכם
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 – Cō-Impact Sourcing™עדכונים
להשיג משאבים באופן הטוב ביותר ,לסייע לרבים ככל האפשר
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מולדובה
 dōTERRAאיתרה את המקום המושלם עבור פרויקט חדש
של  Cō-Impact Sourcing™במולדובה .למולדובה יש
היסטוריה ארוכה של ייצור שמנים אתריים .היא התברכה בידע
רב ,שפע של אנשים חרוצים ותנאי אקלים מעולים לגידול
צמחים והפקת שמנים אתריים באיכות גבוהה.

מפעל הזיקוק החדש והמתקדם שלנו ייצור מקומות עבודה
ויתרום לצמיחה הכלכלית באחת המדינות העניות באירופה.
 dōTERRAעורכת חוזים ארוכי טווח המבטיחים שכר הוגן
במועדו ,ובכך שמה לה למטרה לעודד את החקלאים המקומיים
להרחיב את שטחי הגידול ולהשקיע בעתידם.
מרווה מרושתת ,עלי כוסברה ,זרעי כוסברה ושומר הם ארבעת
הצמחים הארומטיים הראשונים שנשיג ממולדובה .בדומה
לפרויקטים אחרים של Cō-Impact Sourcing™dōTERRA ,
מספקת לחקלאים ולמגדלים את מיטב הזרעים ומדריכה
אותם בשיטות הטובות ביותר לגידול צמחים בריאים .מרגש
לחשוב שזו רק ההתחלה.

כל הטוּב שבכם

צפייה בסרטון
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Terra Roza

נוכח הביקוש הגובר לשמן ורדים ,החליטה  dōTERRAלבנות
מפעל זיקוק חדש בלב עמק הוורדים בבולגריה שיהווה מקור
לשמן האתרי היקר הזה .בזכות מיקומו האסטרטגיdōTERRA ,
יכולה להתחיל לזקק את פרחי הוורד מיד לאחר הקטיף; שלב
חיוני בתהליך הקטיף לשימור תכונות הצמח.

כל הטוּב שבכם

צפייה בסרטון

מפעל הזיקוק שנפתח בשנת  ,2021מאפשר לשלב את המומחיות של עובדי ,Esseterre
שמפיקים שמן לבנדר מעולה בשבע השנים האחרונות ,עם מיומנות ייחודית חדשה
באזור .בעונת האיסוף הראשונה לקחו חלק  30מומחים כדי להבטיח מימוש של
הציפיות הגבוהות.
עונת איסוף הוורדים קצרה ונמשכת פחות מחודש .עלי ורדים במשקל  3.5טון מניבים
ק"ג אחד של שמן ורדים Terra Roza .מסוגלת לזקק בין חמישים לשבעים ק"ג שמן,
שממנו אפשר לייצר  10,000עד  15,000בקבוקים של חמישה מיליליטר.
האגרונומים של  TerraRozaדואגים לכך שבשדות גדלים הוורדים האיכותיים ביותר,
ורד דמשק ( ,)Rosa damascenaומעודדים חקלאות אורגנית וידידותית לסביבה.
הפקת שמן ורדים טהור  100%מצריכה איסוף במועד של חומר הגלם ,לוגיסטיקה
מדויקת ,זיקוק מים קפדני ובדיקות דקדקניות.

בשנת 2021

309

טון עלי כותרת של ורד עברו תהליך זיקוק

1,500

עובדים לקחו חלק בעונת האסיף

100

קילוגרם של שמן ורדים הופקו
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Esseterre
 Esseterreהחלה כמפעל זיקוק לבנדר של  ,dōTERRAאך
היא הרחיבה את תחום פעילויותיה באופן משמעותי על ידי
הגדלת מגוון הגידולים שלה .כיום ,בזכות  41יחידות זיקוק
וטכנולוגיה חדישה ,המתקן הזה שינה מן הקצה עד לקצה את
הזירה החקלאית באזור.
הודות להקפדה על תשלום שכר הוגן במועדו ,אימוץ תקני
תעשייה חדשים בנושאי זכויות עובדים ואיכות השמנים
האתריים שלה Esseterre ,גדלה והפכה למפעל הזיקוק
הגדול ביותר בבולגריה .כיום  Esseterreמעסיקה בסה"כ 360
עובדים ,קבועים ועונתיים יחדיו .שרשרת האספקההקצרה
מעניקה ל dōTERRA-שליטה מלאה וביטחון באיכות וברמת
הטוהר של השמנים האתריים שלה.

כל הטוּב שבכם

 Esseterreבמספרים
שמנים אתריים מזוקקים:

 5טון

 100ק"ג

 50טון

מור

ורד

לבנדר

 344ק"ג

 300ק"ג

 500ק"ג

לבונה

אכילאה אלף העלה

מליסה
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אלבניה

הליקריסום ( )Helichrysumהוא מין מקומי באלבניה ,ולכן זה המקום המושלם עבור  dōTERRAלהשגת השמן
האתרי שלו .לאלבניה יש היסטוריה ארוכה של גידול הליקריסום ,אך השיטות העסקיות במדינה זו היו בעייתיות בלשון
המעטה .החקלאים סבלו לעתים קרובות מעיכוב תשלומים או לא קיבלו תשלום כלל ,ומכיוון שמדובר בגידולים עונתיים,
היה קשה לחזות את הכנסתם בטווח הארוך.
שותפינו באזור הצליחו לבסס קשרי אמון עם חקלאים מקומיים ולחתום על חוזים ארוכי טווח המבטיחים יציבות פיננסית.
הדבר מאפשר לחקלאים להשקיע ולהרחיב את שטחי העיבוד שלהם ובכך ליצור השפעה חיובית בקהילה ובכלכלה המקומית.

כל הטוּב שבכם

אלבניה  – 2021עובדות ומספרים

משרות:

1672

מפעל זיקוק

 63קבועות

אנשים שחייהם
השתפרו

הכולל  12יחידות

 205עונתיות
 215חקלאים
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אנו מעצימים אנשים ברחבי העולם ומעניקים להם כלים כדי לבצע שינוי
בר-קיימא חיובי.
"אחד הדברים המשמחים בעבודתי הוא הזכות לעבוד יחד עם כל כך הרבה אנשים נפלאים המחויבים לעשיית טוב ,הדואגים לאלה שמזלם
לא שפר עליהם .אני מוקיר מאוד את המפיצים ( )Wellness Advocatesשלנו; הם פותחים את ליבם ותורמים זמן ,אמצעים ומאמצים
אישיים ברוח של שיתוף פעולה כדי לגייס כספים ולעזור באופן אישי לאחרים .יתר על כן ,אני מתרשם עמוקות מהבעלים של ,dōTERRA
המגלים מעורבות פעילה ומהמימון הנדיב המשלים את שלל התרומות כספים שגויסו.
 2021הייתה שנה עמוסת אירועים ,אתגרים וצרכים מגוונים ,לרבות שני אסונות טבע גדולים .המפיצים ,הלקוחות והצוות של dōTERRA
פעלו במשותף והצליחו להרחיב את טווח ההשפעה שלנו ,לא רק מבחינת
מספר הפרויקטים ,אלא גם ברמת ההיקפים .מיזמי סיוע לנפגעי
אסונות כללו תמיכה בנפגעי השיטפונות הקשים
שפקדו אזורים בבלגיה ,בגרמניה ובהולנד;
סיוע לנפגעי התפרצות הר הגעש בלה
פלמה; המשך מאמצי הסיוע למניעת
סחר בבני אדם; תמיכה בגל חדש
של פליטים; סיוע לאמהות ,ילדים
ותינוקות; אספקת שירותי בריאות,
תרופות וחינוך .בראותי את הפעילות
והמעורבות הרגשית באופן שאנחנו מעניקים
עזרה ותמיכה לכה רבים באירופה ,אני מתמלא תקווה וגאווה".

יורגן סוקו
מנהל ™dōTERRA Healing Hands
ו™AromaTouch- ,מדינות אירופה ,המזרח
התיכון ואפריקה

בשנת 2021
72

פרויקטים תאגידיים של
dōTERRA Healing Hands™
ברחבי העולם

כל הטוּב שבכם

 3,256,717אירו

נתרמו על ידי  dHHלטובת
פרויקטים של השפעה שיתופית
ומקורות משאבים

הסכום הגלובלי שגויס על
ידי המפיצים עבור פרויקטים

במימון משלים 997,873
אירו

הסכום הגלובלי שנתרם וגויס
במימון משלים על ידי dHH

בשנת 1,730,298 2021
אירו

פרויקטים גלובליים

תוכנית HOPE
האם ידעתם כי  100%ממחיר הקנייה של ™dōTERRA Hope
 Touchמושקע ישירות במאבק בסחר בבני אדם?
כ 40.3-מיליון אנשים ברחבי העולם מועסקים בתנאי
שיעבוד ,לרבות סחר בבני אדם למטרות עבודה ושירותי
מין .מאז  ™dōTERRA Healing Hands ,2016תרמה סך
של  8מיליון דולר לארגונים בחמש עשרה מדינות שונות,
שפועלים למיגור העבדות המודרנית.
כדי לממש ייעוד זה ,פיתחה  dōTERRAאת מודל HOPE
כמסגרת עבודה מקיפה למאבק בסחר בבני אדם .מודל
 HOPEמתמקד במניעה ,הצלה ושיקום.
מניעה :כל אחד מאיתנו יכול למנוע סחר בבני אדם
בקהילות שלנו ,באמצעות חינוך והגנה על האנשים
הפגיעים ביותר.

הצלה :הצטרפו לתמיכה בכוחות המשימה שלנו ,באכיפת
החוק ובמומחים שעברו הכשרה ומקדישים את חייהם
להצלת קורבנות סחר בבני אדם.
שיקום :קורבנות הסחר בבני אדם זקוקים לטיפול בטוח
ומקיף המיועד לטראומה .אנו תומכים באנשים שעלו על
המסלול לביטחון עצמי.
כדי לקבל פרטים נוספים על תוכנית  ,HOPEבקרו בכתובת
.doterrahealinghands.org/hope
ביולי dōTERRA Healing Hands™ ,שיתפה פעולה עם הוד
מלכות הנסיכה יוג'יני כדי להגביר את המודעות לסחר בבני
אדם ולהשיק את חודש  HOPEלקראת יום המאבק העולמי
בסחר בבני אדם ,החל בתאריך  30ביולי .2021
בשנת  dōTERRA Europe ,2021תרמה מעל
 22,000אירו לפעילויות למניעת סחר בבני אדם ,לרבות
תוכנית לנוער באחד האזורים העניים והמבודדים ביותר
באלבניה .מאמצים אלו מיועדים לאפשר לבני נוער לרכוש
ידע וכישורים שיסייעו להם במעבר לבגרות ויקטינו את
חשיפתם ליפול קורבן לסחר בבני אדם.
נוסף לכך dōTERRA ,פועלת עם שותף מקומי כדי להכשיר
מלווים חברתיים באזור כדי לשפר את כישוריהם בהצלה,
בתמיכה בטראומה ובמניעת סחר בבני אדם.

צפייה בסרטון
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סומלילנד
Sanaag Specialty Hospital
ב 27-ביולי  dōTERRA ,2021פתחה את בית החולים ,Sanaag Specialty Hospital
הממוקם באריגבו ( ,)Erigavoבלב אזור תעשיית שרף הלבונה של סומלילנד.
"לפני שנפתח  ,Sanaag Specialty Hospitalאנשים נאלצו לנסוע יותר מ 12-שעות
כדי להגיע למקום המעניק סיוע רפואי ,אם בכלל יכלו להרשות לעצמם לממן את
את הנסיעה" ,אמר ד"ר ראסל אוסגות'ורפ ( ,)Russell Osguthorpeראש שירותי
הרפואה של " .dōTERRAכיום פועלים באזור סנאאג בית חולים בשירות מלא,
טיפול בילדים ,שירותי בית מרקחת ושירותי הסברה בקהילה ושירותים נוספים.
מדובר במתקן מהשורה הראשונה שמאפשר לנו להתמודד עם שיעור תמותת
התינוקות והילדים הגבוה באזור .לרשותנו צוות רפואי מעולה ומסור שזוכה
להצלחה ומחולל שינוי חיובי משמעותי בחייהם של תושבי סומלילנד".
בחודשיים הראשונים לפעילתו ,טיפל בית החולים ב 2,478-חולי חוץ ,ביצע 403
צילומי רנטגן 107 ,בדיקות אולטרסאונד והשלים  25ניתוחים קריטיים.

צפייה בסרטון

כל הטוּב שבכם
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פרויקטים באירופה

סיוע לנפגעי
שיטפונות
גרמניה ,בלגיה והולנד
כמויות שיא של גשמים גרמו בקיץ האחרון להצפות קשות
בחלקים של גרמניה ,בלגיה והולנד .שיטפונות פתאומיים גבו
חיי אדם רבים ,עקרו אלפי משפחות מבתיהם ,והותירו המונים
ללא גישה למי שתייה ,חשמל וגז.
הכספים שנאספו מרכישת קרם הידיים רוז (Rose Hand
 )Lotionאפשרו לנו להתחיל בסיוע מידי ולתרום 60,000
אירו לעמותות במדינות שנפגעו 36,000 .אירו נוספים גויסו
באמצעות אירוע התרמה שאורגן על ידי – Helping Touch
הכנסות האירוע עמדו על
 18,000אירו תוך פחות משבועיים ,במימון משלים תואם של
.dōTERRA Europe
נוסף לכך dōTERRA Europe ,תרמה וחילקה מעל 100
ערכות טיפול למפיצים וללקוחות סיטונאיים שנפגעו
באופן ישיר מהאסון.

כל הטוּב שבכם

צפייה בסרטון
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מולדובה

מגרש כדורגל חדש ותאורת רחוב בכפר

מוקדם יותר השנה הכריזה  dōTERRAעל פרויקט
ה Cō-Impact Sourcing™-החדש שלה במולדובה.
פרויקט זה נועד לרתום את התנאים המושלמים לגידול
צמחים ארומטיים במולדובה תוך יצירת השפעה
כלכלית וחברתית חיובית באזור.
במהלך Stronger Together Europe ConnectiondōTERRA ,
ביקשה מקהל המבקרים לתרום  10,000אירו כדי לתמוך
בפרויקט מים נקיים עבור מרכז טיפול בילדים באזור הכפרי
במולדובה .התגובה הייתה נלהבת ובאירוע נאספו תרומות
בסך  22,722.02אירו .ועם זאת ,בעודנו נערכים לתחילת
הפרויקט ,באה הממשלה והתקינה מערכת חדשה לטיהור מים.
היה זה צעד בלתי צפוי ,אך בסופו של דבר הייתה בכך בשורה
משמחת עבור הקהילה המקומית של ניקולייבקה!

כל הטוּב שבכם

 dōTERRAמשקיעה כעת את הכסף שנתרם בשני פרויקטים
חדשים :מגרש כדורגל חדש עבור המרכז לילד והתקנת תאורת
רחוב בשכונה .כיום ,במהלך חודשי החורף ,הילדים נאלצים
ללכת הביתה מבית הספר בחושך .התאורה החדשה גם תשפר
את תנאי הבטיחות של שאר החיים בקהילה ,כולל של אלה
שעובדים במפעל הזיקוק החדש של  .dōTERRAבסופו של
דבר ,שני הפרויקטים הללו יקדמו את שיפור איכות החיים של
האוכלוסייה המקומית הודות לתרומתכם הנדיבה.
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בולגריה
Academia Rose '21

 ,Academia Roseבתמיכתן של  Esseterre BulgariaוTerra-
 ,Rozaהיא יוזמה מוזיקלית שמטרתה להעניק למוזיקאים
צעירים הזדמנות לשפר את כישוריהם וללמוד מהמבצעים
המובילים במדינה.
גולת הכותרת של התכנית היא פסטיבל מוזיקה של יומיים
בשיפקה ,שמאפשר לתלמידים ליהנות מחוויית הופעה חיה
בפני קהל .והקהילה המקומית זוכה ליהנות משני קונצרטים
נהדרים של מוזיקה קלאסית חינם אין כסף!

כל הטוּב שבכם

פרויקטים באירופה

לסבוס ,יוון
תמיכה שוטפת בפליטים
במהלך שש שנים ומעלה dōTERRA Europe ,משתפת פעולה
עם שני ארגוני תמיכה בפליטים המגיעים לאי היווני לסבוס:
 Home for Allו .Help International-השנהdōTERRA ,
 Europeתרמה מעל  77,000אירו כדי לתמוך בתחומים
קריטיים ,כגון טיפול רפואי ,תרופות מרשם ,ביקורי רופאים,
אשפוז בבתי חולים ורפואה דחופה .התרומות סייעו גם
לתמיכה באמהות חד-הוריות ובמשפחות חסרות אמצעים
ואפשרו להן לקנות מזון וביגוד.
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117,540
אירו

תוכנית
מימון משלים באירופה

110,939
אירו

סכום שגויס באמצעות פרויקטים
במימון משלים

מימון משלים על ידי dōTERRA
Healing Hands™

 228,479אירו
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הסכום הכולל שנתרם באמצעות
פרויקטים במימון משלים:

כל הטוּב שבכם

פרויקטים במימון משלים
שבוצעו:

תוכנית מימון משלים באירופה | עיקרי הפרויקט

רומניה
פרויקט Milk for Life
על ידי Inima Copiilor Association
מפיצים :יואנה וראול מרגיניאן
היחידה לטיפול נמרץ בתינוקות ( )NICUע"ש מארי קירי
מטפלת בקרוב ל 400-תינוקות בשנה .זוהי יחידת הNICU-
המתקדמת ביותר ברומניה ואליה מגיעים המקרים
הקשים ביותר.
היחידה מאפשרת להורים לשהות לצד התינוקות שלהם
 24/7כדי לטפל בהם ,להאכיל ולהעניק להם אהבה .יחידה
זו מחזיקה בבנק חלב אם היחיד ותומכת באופן בלעדי
במטופליה .בנק החלב ממלא תפקיד מכריע בטיפול הניתן
ביחידה .הוא יזדקק לשדרוג ולהרחבה בעתיד הקרוב כדי
לתת מענה לצרכים של כל המטופלים.

היעדר מימון ציבורי והתמעטות התרומות במהלך 2020
הקשו את המשך קיומו של פרויקט זה .במהלך קמפיין
המימון המשלים שנערך לצורך זה ,גויסו כספים כדי להבטיח
ליחידה אספקה שוטפת של מוצרים מתכלים ,כגון פטמות
ובקבוקים סטריליים לשימוש חד-פעמי ,לאורך כל שנת
 .2021כעת ,יחידת ה NICU-ע"ש מארי קירי מסוגלת לתפקד
באופן מלא ללא חשש תמידי למימון האספקה.

צפייה בסרטון
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תוכנית מימון משלים באירופה | עיקרי הפרויקט

רומניה
פרויקט )Ajungem Mari (Growing GREAT
על ידי Lindenfeld Association
מפיצים :דניאלה אברם | מימון :מינולה ופטרו האז'ה
ילדים ובני נוער הגדלים באומנה סובלים לעתים קרובות מקשיים
בשלבי החיים הראשונים – טראומה ,נטישה על ידי בני משפחה,
הפרעות בהתקשרות ותנאי חיים קשים בבתי אומנה .התוצאות הן
נשירה מבית הספר ,חוסר ביטחון עצמי וקשיים בגיל ההתבגרות.
כאשר צעירים אלה עוזבים את מערכת התמיכה בגיל  ,18הם נתונים
לסיכון גבוה לאבטלה ולחוסר משאבים ,וכתוצאה מכך גוברים
סיכוייהם להידרדר לפשע ו/או ליפול קורבן לסחר בבני אדם.
פסיכותרפיה לילד הגדל באומנה משנה ומשפרת את איכות
חייו ,אך יותר מכך –

כל הטוּב שבכם

משפיעה על חיי הסובבים אותו .הפסיכותרפיה מאפשרת
לילד להבין טוב יותר את רגשותיו ,תורמת לשיפור ההערכה
העצמית שלו ,לניהול טוב יותר של מערכות יחסים ואמון רב
יותר ביכולותיו ובעתידו.
תוכנית המימון המשלים הזו אפשרה להעניק טיפול
לתשעה ילדים במשך חמישה חודשים רצופים.
לאחר חמישה חודשי טיפול כבר ניתן להבחין בשינויים
משמעותיים :הבנה וניהול טובים יותר של רגשות ,שיפור
הסבלנות ,הפחתת בעיות שמקורן בכעס ושיפור בהערכה
העצמית בעוד שהם מתחילים להזדהות עם תכונות
ויכולות אישיות.

צפייה בסרטון
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רומניה

רומניה

Asociația Albert și Zâmbete

Asociația Alex, Radu și Autismul

 :WAאנדרה קוסאטו & ביאנקה מוניקה גוריאה

 :WAגיאורגיאנה בויאן וויקטור ואלנה דואנדשי

תמצית הפרויקט :מיזם בניית פלטפורמה מקוונת המאפשרת
לילדים ברומניה בעלי מחלות נדירות לגשת למידע ,להתחבר
למטפלים ולהצטרף לתוכניות טיפוליות.

תמצית הפרויקט :בית ברומניה שופץ כדי להעניק מרחב בטוח לבני
נוער אוטיסטים להתרועע ולרכוש כישורי חיים.

רומניה

רומניה

Asociația Blondie – Împarte
pentru altă parte
 :WAויקטור ואלנה דואנדשי וגיאורגיאנה
וקלאוס בירתלר
תמצית הפרויקט :פרויקט זה סייע להטיס ילדים נטושים וכאלה
שנמצאים בסיכון גבוה לצורך טיפול ,מרומניה לבתי חולים
מיוחדים במדינות אחרות.

רומניה

Asociația JCI Active Citizens
Mureș
 :WAהרמינה מאן וגיאורגיאנה וקלאוס בירתלר
תמצית הפרויקט 100 :נשים קשות-יום ברומניה קיבלו ערכות
טיפוח ,לרבות פריטי היגיינה.

כל הטוּב שבכם

Asociația de Tineret "Onestin"
 :WAדיאנה קיובאנו ודיאנה מריה באגיו
נאסטסה
תמצית הפרויקט 15 :תלמידים ממשפחות קשות-יום ברומניה קיבלו
מחשבים ניידים ,שולחנות כתיבה ,כיסאות וציוד לימודי אחר.

רומניה

גן ילדים Asociația Natur
 :WAאואנה מרילנה סוסיו וויקטור ואלנה
דואנדשי
תמצית הפרויקט :ברומניה ,הוקמה סדנה לבניית צעצועים
לילדים ממשפחות מצוקה ,באמצעותה הם לומדים כישורי
חיים ומקבלים מזון ובגדים.

רומניה

,Asociația Salvați Copiii
Filiala Iași
 :WAיקטור ואלנה דואנדשי
תמצית הפרויקט 150 :תלמידים קיבלו מעילים ,נעליים ,ילקוטים,
ציוד לבית הספר ומזון שיסייעו להם לעבור את חודשי החורף
הקרים בבית הספר.

רומניה

Asociația Zile Colorate
(בית הנשמה)
 :WAאלינה דניאלה פראדה ויואנה וראול
מרגיניאן
תמצית הפרויקט :מימון הקמת מרכז יום חדש ברומניה המיועד
ל 200-ילדים בגילאי  4עד  ,18בו מקבלים ומבינים אותם ומעניקים
להם תחושת ביטחון.

אוקראינה

רומניה

Asociația Social Activ
 :WAדניאלה אברם ומינולה ופטרו האז'ה
תמצית הפרויקט :פרויקט תמיכה בתוכנית כישורי חיים של שישה
חודשים במחוז פרהובה ,הכוללת סדנאות ,מפגשים ,מפגשי ייעוץ
וסדנאות יצירה באוויר הפתוח.

רומניה

SOS Satele Copiilor
 :WAאנה-מריה לונסקו וויקטור ואלנה דואנדשי
תמצית הפרויקט :שיפור איכות החיים של ילדים הגדלים מחוץ
למשפחותיהם הביולוגיות על ידי טיפולי פסיכותרפיה ופעילויות
שונות לאחר שעות הלימודים בית הספר במבנה ששופץ
במיוחד למטרה זו.

גרמניה

מרכז בינלאומי לפיתוח מנהיגות

Mission Freedom e.V.

 :WAאנסטאסיה דזיקאבה וסרגיי וסחסביאצקי

 :WAסיגרון צ'ק וסטיב וקימברלי מילוסיס

תמצית הפרויקט :פיתוח חומרי למידה לילדים בסיכון גבוה וכאלה
שנמצאים בסיכון לסחר בבני אדם.

תמצית הפרויקט :בגרמניה ,פרויקט זה נועד להקנות למדריכי
חבורות רחוב את  AromaTouch™ Hand Techniqueוגם להעניק
להם הזדמנויות ייעוץ והשכלה.
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ברזיל

קניה

Stichting Care

Kinderhilfe Harambee e.V.

 :WAסטפן דקר וטורסטן וייס

 :WAאנקה פריי וסבין ומתיאס קואריאץ'

תמצית הפרויקט :הפרויקט כולל בניית חומת אבטחה סביב המרכז
לטיפול בילדים בלבריה ברזיל.

תמצית הפרויקט :פרויקט בנייה וריהוט של חדר פיזיותרפיה ותחנת
עזרה ראשונה לילדים נכים בניירובי ,קניה.

רואנדה

תימן

Subiruseke Retrouve le Sourire

Zoa

 :WAאמלי שייפר ואמילי דה דקר

 :WAוילמה ברויניסן ורייגן ג'איין

תמצית הפרויקט :פרויקט זה נועד לסייע לעודד ילדים לשתף את
חוויותיהם ומחשבותיהם על רצח העם ב ,1994-כולל הקמת גן
שלום ברוטונדה.

תמצית הפרויקט :פרויקט חלוקת ערכות מזון ל 50-משפחות
תימניות במשך שנה אחת ,כדי לסייע להן לעמוד ברשות עצמן
וליהנות מביטחון תזונתי.

דרום אפריקה

דרום אפריקה

Stichting Reckoning

The Dagbreek Charitable Trust

 :WAשונה סנואו ורייגן ג'איין

 :WAרות ג'ונקר ודייויד וויקטוריה פלקנפול

תמצית הפרויקט :סיוע בפיתוח המחנה החקלאי Rapotokwane
שבו מקבלים צעירים בדרום אפריקה הזדמנות לרכוש כישורי חיים.

תמצית הפרויקט :במסגרת תוכנית זו יסופק ציוד חינוכי ,חקלאי,
אספקה רפואית וארוחות צהריים בבית ספר לילדים בעלי צרכים
מיוחדים בדרום אפריקה.

כל הטוּב שבכם
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גלו מעורבות!
הפרויקטים שהוזכרו במסמך זה הם חלק קטן בלבד מכל הדברים הטובים שמתרחשים ברחבי העולם הודות לתמיכה ולנדיבות הבלתי נלאות שלכם.
אם תרצו להמשיך לתמוך ב dōTERRA Healing Hands™-או לתמוך בפרויקט שחשוב לכם ולקהילה שלכם ,אלה הדברים שתוכלו לעשות:

קרם ידיים dōTERRA SPA Rose

dōTERRA Hope™ Touch

קרם הידיים  dōTERRA SPA Roseהוא תחליב קליל ומפנק
ההופך את העור לחלק ויפה ,הודות לשמן אתרי .CPTG™ Rose
נוסחת המשי הזו מכילה תכשירי לחות טבעיים שמזינים
ומרככים את עור הידיים .שמן הוורדים משפר את תכונות
התחליב בזכות הארומה האותנטית והממריצה שמקורה בעלי
כותרת של ורדים Rose .הוא השמן האתרי היקר ביותר של
 ;dōTERRAהוא מעניק לקרם הידיים ניחוח מעודן ומיטיב מאוד
עם העור .ואולם השמן האתרי הוא רק חלק מהייחודיות של
מוצר זה .כל ההכנסות נטו מקניית  Rose Hand Lotionהן
קודש ליוזמת .dōTERRA Healing Hands™

 dōTERRA Hope™ Touchהיא תערובת ייחודית של שמנים אתריים
המשלבת ֶב ְרגָ מוֹ ט ,קננגה ריחנית ,לבונה והארומה המחממת של
פולי וניל אבסולוט .ניתן למרוח את  dōTERRA Hope Touchעל
הצוואר ,פרקי הידיים ונקודות הדופק כדי ליהנות מניחוח מרענן
לאורך כל היום 100% .ממחיר הקנייה של dōTERRA Hope Touch
מופנה ישירות למאבק בסחר בבני אדם.

כל הטוּב שבכם

תוכנית מימון משלים
 ®The dōTERRA Healing Hands Foundationשואפת להעצים
אנשים כדי לחולל שינוי חיובי בעולם; לא רק לאלה שמפיקים
תועלת מפרויקטים של  ,dōTERRAאלא גם לאלה המעורבים
בארגון הפרויקטים .מפיצים שיש להם רעיון לפרויקט והם שותפים
לארגון ללא מטרות רווח או ארגון הפועל לטובת החברה ,יכולים
לקבל עד  15,000אירו כמימון משלים לתרומות שגייסו עבור
פרויקטים מאושרים!
בקר בכתובת doterrahealinghands.org/כדי לקבל מידע על
אופן הגשת בקשה לתוכנית המימון המשלים.
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