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 מעורבות אישית בתחנת שיקום, צפון  
 אנשים שגרים בצפון העיר, האוכלוסיהתחנת שיקום , צפון נותנת שרותי רווחה ל:  מי אנחנו

 ת. ברובה  חרדי

ורך אמלידה ולכל נשים עם מגבלה שכלית התפתחותית ואוטיזם, אאוכלוסיית היעד הינה : 

החיים.  אנשים עם מגבלה פיזית לצמיתות הגורמת למגבלה קבועה בניידות ומלידה ועד גיל 

 וכן לקויי למידה עם מנת משכל גבולית.עם קשיי שמיעה  18זקנה.  ילדים עד גיל 

 

ם המוגבל ולהקל על לקדם את האדבמטרה   מגוון השרותים רחב: שירותים הניתנים על ידינו

 אבחנה . -בני משפחותיהם. אנו מלווים את המשפחות מרגע קבלת הבשורה

למידי גן ובית מעון יום שיקומי לגיל הרך, צהרונים לתטיפול סוציאלי ותמיכה,  השרותים:

מיצוי זכויות ליווי וסינגור,  .ם וסידורים חוץ ביתייםלבוגריספר, תעסוקה מגוונת מותאמת 

קייטנות ונופשונים , קהילה קהילתי לכל בני המשפחה,  -מרכז למשפחה הנותן מענה קבוצתי

 התכניות האחרונות הן בשיתוף לקוחות. 2שינוי מדיניות .  תומכת לנכים ,

 

תה מקילה  על יהיכניסה של מטפח בשעות הצהרים המאוחרות מאד  :מה הצרכים שלנו

ליווי , סיוע ותמיכה בקידום אישי או יקבל תשומת לב  הגבלעם  המ / בוגר הילד המשפחה.

 לתוכנית פנאי וההורים יהיו פנויים להתייחס לילדים האחרים במשפחה. 

לפעמים יש יותר מילד  .יניתעעל כל חברי המשפחה הגר הלידת וגידול ילד עם מגבלה משפיע

משפחות מרובות ילדים כך  רבות מן הן  כאמור,שאובחן עם מגבלה. באותה משפחה אחד 

 עם מגבלה מאד מקשה על כל המשפחה.שנוכחות של ילד 

גם האחים האחרים במשפחה  והצורך בסיוע מאד גדול.מטפחים ל יש לנו תקציב מזערי 

 זקוקים לתמיכה וסיוע כאשר ההורים אינם פנויים דיים אליהם. 

אנחנו מעוניינים להצמיד מטפח לילדים בקהילה שיכולים להרוויח מחונך אישי ע"פ תוכנית 

 . ואנשי חינוך של כל ילדשנבנה יחד עם ההורים 
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שמעוניינים לעבוד עם  דתיים , נשים ו גברים, : אנחנו מחפשים סטודנטיםדרישות התפקיד

תקיים בבית ת. העבודה יזית או נכות פ ילדים אוטיסטים או עם מגבלה שכלית התפתחותית

הילד או במסגרת בקרבת מקום הבית כמו מנהל קהילתי. הסטודנט צריך להיות אחראי 

 ולהגיע ביום ובשעה שנקבע באופן קבוע במשך השנה.

 

אנחנו מתחייבים לתת הדרכה קבוצתית פעם בשבועיים בשעות הצהרים ובשעות שמתאימות 

 התערבות אישי.   ם כל סטודנט וילד כדי לבנות תוכניתלסטודנטים. אנחנו נעבוד באופן אישי ע

 

בתאום אישי בין הסטודנט המאוחרות )לאחר הצהרון של הילד(: שעות הצהרים שעות פעילות

 לחניך.
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