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 *  נופשון*  לקשישים דיור*  בקהילה דירות*  הוסטל*  הכשרה דירות

 מקצועית ספריה*  להורים והדרכה יעוץ*  תעסוקתי שיקום*  מועדון

 
 שכלית מוגבלות עם לקשיש יום מרכז

 
  .שכלי פיגור כבעלי המוגדרים הקשישים של המיוחדים לצרכים מענה לתת כדי הוקם היום מרכז

 מהעיר שכלי פיגור בעלי קשישים עבור ומשמעותי חשוב קהילתי מפעל ובבחינת חדשני שירות הינו המרכז

 .ומהאזור חדרה

 מקיפים מענים ומתן שירותים פיתוח דגלה על חרטה אשר ,חדרה ם"אקי י"ע ומנוהל מופעל השירות

 .שיכלי פיגור בעלי קשישים לאנשים ואיכותיים
 השוק כמו חיצוניות במסגרות לעבוד להמשיך יכולים לא גילם מפאת אשר לקשישים פיתרון נותן המרכז

 .ש"והמע הפרטי
 .ותומכת מעשירה, ביתית, נעימה סביבה יצירת על בדגש אלו קשישים עבור ייחודיים  מענים למרכז
 .הפרטי השוק מול תחומים במגוון יצרנית פעילות מתקיימת במרכז

 .רלוונטיות חברות עם פעולה בשיתוף יצרניות עבודות לקבל ומוכן ערוך המקום
 

 :מרכזיות מטרות

 .שכליות מוגבלויות בעלי הקשישים לאוכלוסיית והייחודיים המיוחדים לצרכים מענים מתן *

 .בתחום מובילים מקצוע אנשי באמצעות מקצועי-טיפולי סיוע מתן *

 .לקשישים ואסטטית מוגנת ,בטוחה סביבה הענקת *

 .משפחתו ולבני לקשיש ביטחון תחושת הענקת *

 ,    נפשי, רפואי פארא טיפול לרבות במרכז שהותו בזמן הקשיש צרכי למכלול התייחסות *
 .פרטנית לתוכנית בהתאם ותעסוקה סיעוד שירותי    

   מעשירות ופנאי תרבות פעולות של רחב מגוון באמצעות לקשיש חיים איכות הענקת *
 .ומקדמות    

  וחלק לקהילה הפנים עם להיות המרכז ממדיניות כחלק, הקהילה בשיתוף אירועים קיום  *
 .ממנה אינטגראלי    
  הצוות עם פעולה בשיתוף במקום הנמצאת לאוכלוסיה יצרנית פעילות המשך לאפשר  *

 .המקצועי     
 

  :מנחים עקרונות
 , האישיות יכולותיו מיצוי , האדם כאחד להרגיש זכותו טיפוח, הדייר של האישי עולמו הרחבת :נורמליזציה

 .ורווחתו האישי אושרו אחר בחיפוש סיכוייו הרחבת למען אישית התייחסות, יעצמ לכבוד זכותו ועידוד הכרה
 .במרכז האישית בתוכנית ושיתופו העדפותיו, בחירותיו, הקשיש לרצון רב דגש מתן :עצמי סנגור

 של ממקום, המפנים והגורמים משפחותיהם בני, הקשישים עם מיטבי פעולה שיתוף: ושקיפות פעולה שיתוף
 שיתוף תוך הטיפול לתוכנית תקופתית הערכה ביצוע, שמועלות ובקשות לצרכים התייחסות .ךלדר שותפים

 .הגורמים כלל
 צנעת על שמירה ,תלפרטיו זכותם על בדגש, ומכיל מכבד ,יאיש ליחס זכאים במרכז הקשישים: פרטיות ,כבוד

 .כבודם על ושמירה הפרט

 
 
 

 


