הצגת תכניות עבודה לשנת 2018

מינהל מוגבלויות-אגף בכיר קהילה
ויויאן אזרן  -מנהלת האגף
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יעוד האגף
לאפשר לאנשים עם מוגבלות לממש את זכותם לחיות חיים
עצמאיים עם משמעות עצמאיים ככל האפשר בקהילה(.סעיף  19באמנת
האו"ם)

האגף יפעל ב  3שרותים וב  3צירים מקבילים:
פיתוח תכניות ותמיכה בחיים עצמאיים :ייחודיות מותאמות  /רב
נכותיים  /משולבים  /מענים אישיים .מותאמים גיל ,צרכים ,יכולות
ורצונות

חיזוק החוסן המשפחתי  -תכניות למשפחות לליווי ותמיכה ,עיבוי
מעטפת תמיכה ביתית ,התייחסות בין-דורית ,משפחה כמערכת
(אחים ,סבים סבתות) זוגיות והורות (סעיף  23באמנה)
התערבות ברמה קהילתית  -שינוי עמדות ויצירת מודעות לאנשים
עם מוגבלות בחברה(סעיף  8באמנה)
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יוצאים לדרך  ........עקרונות עבודה
• גישת הזכויות  -חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות
• אמנת האו"ם לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלות
• חיזוק עבודה מערכתית מבוססת נתונים
• מעבר ממודל רפואי למודל החברתי  -מענים מותאמים צרכים ,יכולות
ורצונות ,מעורבות ואחריות אישית
• פתוח תכניות תשתית והתאמת תכניות קיימות במשרד לאוכלוסיית היעד
של המינהל
• עבודה רגישת תרבות  -חברה ערבית ,מגזר בדווי ,חרדים ,עולים
• אחריות  /סמכות הרשות המקומית

תחומי אחריות אגף קהילה
בוגרים
ומזדקנים

ילדים ונוער
הגיל הרך
הארכת יום לימודים
הפגה ,תמיכה ושילוב

מרכזי יום טיפוליים
פנאי חברה והעשרה
תמיכה ,חיים עצמאיים
שילוב בקהילה

משפחה וקהילה
מעטפת תמיכה
למשפחות
תוכניות התערבות
קהילתיות
אומנה וקלטי חרום
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אתגרים בהקמת אגף קהילה
•
•
•
•
•
•

מיפוי המסגרות הקיימות לכל האוכלוסיות על פי המענים הניתנים בתחומי
החיים ובהתאם לדרגות תמיכה ושילוב
ארגון מחדש של השירותים בלי פגיעה בקיים תוך מתן אפשרות לניוד ,על
פני הרצף .הבניית מודל מוכוון אדם ,מתאם אישי וסל סיוע אישי
בחינת והבניית מודל עבודת המינהל  /אגף ברמה הארצית מול  /ועם
המחוזות ,מול  /ועם המחלקות לשירותים חברתיים ובהתחשב בשינויים
הצפויים ברמה המשרדית
טיפוח חיזוק ואיגום משאבים ,שתופי פעולה ושותפויות לבניית תשתית
עבודה עם החברה האזרחית וארגוני הלקוחות
אחוד תכניות  /רב נכותי
בניית ממשקים בין-אגפיים

אגף קהילה  -תחומי פיתוח והטמעה
חיים עצמאים
במעגל החיים
הטמעת  6מרכזים
לחיים עצמאים
בניית מודלים למרכזי
יום ולזקנים ומזדקנים

סביבה תומכת ,קהילה
תומכת ודיור נתמך-
מודל אינטגרטיבי
דיור נתמך מעובה,
ומודל עם משרד
השיכון
קהילה תומכת
דיגיטלית
מנטורינג וייצוג עצמי

משפחה
יישום חוק האומנה וקלטי
חרום

הטמעת  30מרכזים
למשפחה-והקמת מרכזים
חדשים.
פיילוט למודל אזורי
זוגיות ,תכנון משפחה,
הורות עם מוגבלות,
הדרכת הורים

בונים שותפות:
אנשים עם
מוגבלות משפחות
ואנשי מקצוע

גיל הרך

הקמת  4מעונות יום
שקומיים בתמיכת המשרד

תכניות התערבות
טרום מעון
הרחבת תכניות שילוב
קבוצתיות

מועצה לגיל הרך

אגף קהילה  -תחומי פיתוח והטמעה
מטה -מחוז -מש"ח
יישום נתיב צמיחה
עו"ס מוגבלויות

פורום משותף לגיבוש
מודל ותהליכי עבודה

בחינת מבנים
ארגוניים במחלקות

קהילה והשתלבות

הרחבת ועיבוי
קהילה נגישה

מכינות קדם צבאיות
והתנדבות בקהילה
תכניות ספורט ופנאי
יוניפייד
מרכזי נוער משולבים

הפעלת וועדות תכנון
טיפול לכל
המוגבלויות

מיזם תנועות הנוער
וכנפיים של קרמבו

