 שם הכלי :שאלון – (Family Orientation to Community and Agency Services) FOCAS
בשפה הערבית ובשפה העברית
 פותח בשנת , 1990 :על ידי :ביילי )(Baily, 1990
 תורגם לעברית בשנת , 2004 :על ידי :אינגבר )(2004
 תורגם לערבית בשנת , 2012 :על ידי :ד"ר ורדה שרוני וד"ר נאזי נאטור )(2012
1

מטרת הכלי

נועד במקורו לבדוק את הערכתם של הורים ושל אנשי מקצוע לגבי הגישה והמוטיבציה
למעורבות הורים בתכניות לילדים עם צרכים מיוחדים .השאלון לאנשי המקצוע הוא
גרסת  FOCAS-PROשבה מתבקשים המטפלים לדרג את הערכותיהם ואת גישתם
למעורבות הורים )מצב מצוי( .בנוסף ,השאלון שואל על דירוג המוטיבציה של המטפלים
לשתף את ההורים בתכניות התערבות לילדים.

2

סוג כלי המחקר

שאלון

3

אוכלוסיית היעד

אנשי מקצוע )עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,ועוד(  +המרצים ורכזת הקורס.

4

אופי הדיווח

דיווח עצמי של אנשי המקצוע ,המרצים ורכזת הקורס

5

מבנה הכלי

השאלון כולל  12פריטים ,במספר תחומים המתייחסים למעורבות הורים :גישת אנשי
המקצוע למעורבות הורים ,מעורבות ההורה בתהליך האבחון של הילד ,בעיצוב תכנית
הטיפול ובזיהוי הצרכים של המשפחה ,בקבלת החלטות וכן – מעורבות ההורה בישיבות
ובדיונים של הצוות הרב מקצועי.

6

סוג סולם המדידה

לגבי כל פריט ,המשתלמים התבקשו לסמן את התשובה המתאימה ביותר לדעתם על
גבי סולם בן  9דרגות .ציון נמוך ) (1מיצג תכנית ממוקדת באנשי מקצוע ,שאין לה
אוריינטציה לשיתוף ומעורבות המשפחה .ציון גבוה ) (9מייצג תכנית המשלבת את
המשפחה וממוקדת בצרכיה .כל פריט מורכב משתי שאלות :הראשונה " -מה משקף את
המצב הקיים?" ,היינו :גישת אנשי המקצוע לשיתוף הורים והאופן בו גישה זו מיושמת
בפועל; והשאלה השנייה " -מה היית רוצה שיקרה?" – היינו :המצב האידיאלי בעיני
המשיב ,המשקף את ציפיותיו מהתכנית ואת המוטיבציה שלו למעורבות בה .הציינון של
השאלון נעשה על ידי ממוצע ההערכות ב –  12הסולמות ,כך שטווח הציונים הממוצעים
האפשרי נע בין  1ל – .9

7

סוג הפריטים בכלי

בחירת תגובה/תשובה

8

אורך הכלי

 12פריטים

9

מהימנות +תקיפות

לא צויינה

רשימת מחקרי קרן של"ם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט שם המחקר

88

ד"ר ורדה שרוני וד"ר נאזי נאטור ) .(2012דוח הערכה מסכם על קורס :בניית שותפות בין אנשי
מקצוע להורים לילדים עם צרכים מיוחדים במזרח ירושלים .המכללה האקדמית בית ברל .היחידה
למחקר ולהערכה.

שאלון להערכת הפרקטיקום בקורס "בניית שותפות בין אנשי מקצוע להורים לילדים עם צרכים מיוחדים"
ד"ר ורדה שרוני וד"ר נאזי נאטור )) (2012חלק מתוך שאלונים(

שאלו FOCAS

– גירסא לאנשי מקצוע

Bailey Don
Frank Porter Graham Child Development Center
University of North Carolina at Chapel Hill

שילוב הורי בתכניות התערבות לילדי ע צרכי מיוחדי.

מגמות בתכניות התערבות
מטרת השאלו לבחו את תפיסותי לגבי האופ בו משפחות מעורבות בתכנית ההתערבות שבה אתה עובד .השאלו כולל 12
פריטי הנוגעי למרכיבי התכנית .לפני הדרוג קרא בעיו את כל הסעיפי .יש לקרוא כל סעי פעמיי :בפע הראשונה לציי
על גבי ציר המספרי העליו את המספר המשק ביותר את הערכת לגבי המצב המצוי/קיי בתכנית שבה אתה מעורב .בפע
השנייה עלי להתייחס לאותו סעי ולציי בציר המספרי התחתו את מספר הפריט אשר משק לדעת את המצב
הרצוי/האידיאלי כפי שהיית רוצה שיהיה בתחו זה .בשני הסולמות עלי לציי את הערכת לגבי הסעי הנדו על ידי הקפת
מספר בעיגול מ  .1"9כל מספר המופיע בי שני פריטי מייצג מצב ביניי )למשל  2מייצג מצב ביניי בי  1ל .(3
שאלו זה תורג והותא לעברית במסגרת עבודת הד"ר של אינגבר שרה

הק/הקיפי בעיגול את המספר המתאר באופ קרוב ביותר את המצב

א .אני מאמי של התכנית לגבי שותפות ע הורי
מצב מצוי

1

לדעתי אי לנו
אני מאמי
מוגדר

מצב רצוי

1

2

2

3
לתכנית שלנו אני
מאמי כללי שאינו
ממוקד במעורבות
3
המשפחה
של

4

4

5
התכנית שלנו נמצאת
בתהלי של עיצוב אני
מאמי ממוקד
במשפחה 5

6

6

7
לתכנית שלנו אני
מאמי מוגדר לגבי
מעורבות הורי
בתכנית 7

8

8

9
מעורבות המשפחה
הוא מרכיב מרכזי
באני מאמי של
התכנית 9
שלנו

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ב .שיתו פעולה בי הורי לאנשי מקצוע בפיתוח אני מאמי של התכנית
מצב מצוי

1

2

לא הורי ולא אנשי
מקצוע שותפי
בעיצוב האני מאמי
של התכנית

מצב רצוי

1

3

4

חלק מהצוות שות
לפיתוח האני מאמי
של התכנית

2

3

5

6

כל הצוות המקצועי
מעורב באופ פעיל
בפיתוח האני מאמי
של התכנית

4

5

7

8

בתכנית שלנו הורי
שותפי בפיתוח
האני מאמי של
התכנית

6

7

9
באופ קבוע בתכנית
שלנו ,הורי ואנשי
מקצוע בוחני את
האני מאמי של
התכנית ומתאימי

8

9

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ג .שיתו הורי בקבלת החלטות לגבי תהלי האבחו וההערכה של הילד

מצב מצוי

1

2

אנשי המקצוע
מחליטי את מי
ומה לאבח אצל
הילד מבלי ליידע
את ההורי

מצב רצוי

1

3

4

לפני האבחו אנשי
המקצוע מקדישי
זמ להסביר להורי
את מהות האבחו
ומטרתו

2

3

5

6

אנשי המקצוע מציגי
להורי את תכנית
האבחו וההערכה
שתעשה לילד ומבקשי
מה משוב

4

5

7

8

אנשי מקצוע והורי
שותפי בבניית תכנית
האבחו וההערכה
שתערי לילד

6

7

9
אנשי מקצוע
מאפשרי להורי
המעוניני ,לקבל את
ההחלטה לגבי תכנית
האבחו וההערכה
שתעשה לילד

8

9

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ד .מעורבות הורי באבחו והערכת הילד
מצב מצוי

1

2

אנשי מקצוע
מבקשי מההורי
לספק מידע על
התפתחות והתנהגות
ילד

אנשי מקצוע
מנהלי את כל
תהלי האבחו של
הילד ונעזרי
במבחני פורמליי
או בתצפיות

מצב רצוי

1

3

2

3

4

5

6

אנשי מקצוע מבקשי
להבי את התפתחות
והתנהגות הילד בהקשר
המערכתי של המשפחה:
שגרת החיי ,הערכי,
העמדות וסדרי העדיפויות
שלה.

4

5

7

8

אנשי מקצוע מאפשרי
ומספקי להורי
הזדמנויות להשתת
בהלי ההערכה של ילד

6

7

9
אנשי מקצוע
מעודדי ותומכי
בהורי המעוניני
לטול חלק מרכזי
בניהול תהלי
האבחו וההערכה של
ילד

8

9

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ה .זיהוי הצרכי והמשאבי של המשפחה

מצב מצוי

1

בשלב זה איננו
אוספי מידע על
הצרכי והמשאבי
של המשפחה

מצב רצוי

1

2

3

4

לעיתי אנשי מקצוע
מבקשי מידע מההורה
לגבי צרכי המשפחה .מידע
זה מתמקד בדר כלל
בטיפול בילד או בפעילויות
למידה א אינו חלק שיגרתי
מתהלי ההערכה

2

3

5

6

אנשי מקצוע מבקשי
בדר כלל מידע על צרכי
המשפחה .מידע זה
מתקבל לרוב מהורה
אחד ומתמקד בצרכי
הקשורי לגידול הילד

5

4

7

8

אנשי מקצוע אוספי
מידע לגבי הצרכי
והמשאבי של
המשפחה .לרוב המידע
מתקבל מב משפחה
אחד והוא אינו ממוקד
רק בצרכי הילד לק"ש

6

7

9
לאנשי מקצוע נכונות
לאסו מידע על הצרכי
והמשאבי של המשפחה
המצומצמת והרחבה בכל
התחומי :תפקוד
משפחתי ,שירותי
נדרשי וצרכי כלכליי

8

9

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ו .שיתו המשפחה בהחלטות לגבי הצרכי והמשאבי שלה
מצב מצוי

1

2

אנשי מקצוע מחליטי
כיצד לאבח ולזהות את
הצרכי והמשאבי של
המשפחה ללא שיתו
ההורי

מצב רצוי

1

3

4

אנשי מקצוע
מסבירי להורי
לפני תהלי ההערכה
מהוא הרציונאל ומה
המטרות של האבחו

2

3

5

6

אנשי מקצוע מציגי
להורי את תכנית
ההערכה והאבחו של
צרכי המשפחה
ומבקשי מה משוב

4

5

7

8

אנשי מקצוע משתפי
את ההורי בהחלטות
על סוג אבחו והערכה
שיעשו למשפחה
לאיתור צרכיה

6

7

9
אנשי מקצוע מספקי
להורי אפשריות ודרכי
להערכת הצרכי
והמשאבי של המשפחה,
האופ בו ייעשה שימוש
במידע זה והשירותי

8

9

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ז .השתתפות ההורי במפגשי צוות
מצב מצוי

1

2

במפגשי ע הצוות
להורי תפקיד פסיבי.
נעשי מאמצי
מעטי להבטיח את
התשומה שלה

מצב רצוי

1

3

4

יוזמת ההורי
קובעת את מידת
ההשתתפות שלה
במפגשי ע
הצוות

2

3

5

6

להורי ניתנת
ההזדמנות לתרו מידע
במפגשי ע הצוות

4

5

7

8

ההורי מקבלי
תמיכה ועידוד לטול
תפקיד שווה לאנשי
המקצוע במפגשי
ע הצוות

6

7

9
אנשי מקצוע
מעודדי הורי
המעוניני להוביל
ולהנחות את
המפגשי ע הצוות

8

9

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ח .תפקיד ההורי בקבלת החלטות
מצב מצוי

1

2

3

4

5
אנשי מקצוע מאפשרי
להורי להציע מטרות
טיפול ושירותי נחוצי
בעת כתיבת התכנית

6

7

8

9

אנשי מקצוע כותבי
את תכנית הטיפול
ומציגי אותה
להורי

מצב רצוי

1

אנשי מקצוע מציגי
להורי את מטרות
התכנית ומאפשרי
לה לתת משוב

2

3

הורי ואנשי מקצוע
משתפי פעולה
בקביעת תכנית
הטיפול

4

5

6

7

אנשי מקצוע תומכי ומעודדי
את ההורי המעוניני לקבל
תפקיד של מוביל ומנהל תהלי
קבלת ההחלטות על המטרות
והשירותי בתכנית הטיפול

8

9

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ט .מבנה תכנית הטיפול האישית לילד ולמשפחה
מצב מצוי

1

אי לנו תכנית טיפול
אישית לילד
ולמשפחה ואי לנו
כוונה לפתח תכנית
כזו

מצב רצוי

1

2

3

4

אנו מפעילי תכנית טיפול
אישית לכל משפחה א
עדיי בהצלחה חלקית

יש לנו כוונה לפתח תכנית
טיפול אישית א עדיי לא
פעלנו בכיוו

2

3

5

6

4

5

7
תכנית הטיפול האישית
לילד ולמשפחה שאנו
מפעילי יעילה
ומסייעת לאנשי
המקצוע

6

7

8

9

תכנית הטיפול האישית שאנו
מפעילי יעילה ומקובלת על
ההורי

8

9

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

י .תכנית הטיפול האישית – מטרות למשפחה

מצב מצוי

1

בשלב זה אי אנו
כוללי מטרות
למשפחה בתכנית
הטיפול האישית

מצב רצוי

1

2

3

4

2

6

במידה והמשפחה תביע
רצו אנו נכלול בתכנית
מטרות המכוונות לטיפול
במשפחה בתחומי
מוגדרי

אנו שוקלי לכלול מטרות
למשפחה בתכנית הטיפול
האישית א עדיי לא
בצענו זאת

3

5

4

5

7
קיימת בתכנית שלנו
גמישות לגבי מטרות
לטיפול במשפחה
המבוססות על הצרכי
וההעדפות שלה

6

7

8

9

קיימת פתיחות לכלול בתכנית
הטיפול האישית מטרות
מגוונות הנותנות מענה לצורכי
המשפחה המצומצמת והרחבה

8

9

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

יא .תאו ושיתו פעולה בי אנשי מקצוע שוני הנותני שירותי לילד ולמשפחה
מצב מצוי

1

נותני השירות בקהילה
שלנו אינ משתפי
פעולה בניה ואי תאו
בשירותי הנדרשי
לילד ולמשפחה בתכניות
התערבות מוקדמות

מצב רצוי

1

2

3

4

קיי שיתו פעולה חלקי
בי הגורמי השוני
הנותני שירות למשפחה

אנו נמצאי בתהלי של
בדיקת דרכי לשיתו
פעולה בי כלל הגורמי
הנותני שירות למשפחה

2

3

5

6

4

5

7

8

9

בקהילה שלנו קיימת מערכת
בדר כלל תכניות
ההתערבות בקהילה שלנו גמישה ,אינטגרטיבית
פועלות בתאו ובשיתו ומתואמת של תכניות
התערבות .להורי מובטחת
פעולה על מנת לספק
נגישות ופתיחות לקבל כל
למשפחות ולילד את
שירות שה בוחרי בו
השירותי הנדרשי

6

7

8

9

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

יב .ניהול מקרה ) "Case Managerאחריות על הפעלת תכנית ההתערבות(
מצב מצוי

1

אי לנו מערכת בקרה
ומעקב על הפעלת תכנית
הטיפול למשפחה ולילד
ואי בכוונתנו להפעיל
מערכת כזו.

מצב רצוי

1

2

3

4

יש לנו מערכת של ניהול
הצוות המקצועי שלנו מעודד
יש לנו אחראי מעקב על
הטיפול
מעקב אחר תכנית
ותומ בהורי המעוניני
תכנית הטיפול בילד
בשלב
א
במשפחה ובילד
ובמשפחה המנהל את התיק לטול אחריות ולקבל על עצמ
חלקית
היא
זה ההצלחה
את הניהול והמעקב אחר
באופ פעיל ויעיל
תכנית הטיפול המיועדת לה
ולילד

אנו בתהלי של גיבוש
מערכת העוקבת אחר
הפעלה ויישו של תכנית
ההתערבות א עדיי לא
מינינו אחראי לכל משפחה

2

3

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

שאלו FOCAS

– גרסא להורי

Bailey & McWilliam
Frank Porter Graham Child Development Center
University of North Carolina at Chapel Hill

שילוב הורי בתכניות התערבות לילדי.
מטרת השאלו לבחו את האופ בו משפחות מעורבות בתכנית הטיפול והחינו של ילדיה .השאלו כולל  12פריטי
המתארי את השירותי בתכנית .לפני הדרוג קרא/י את כל הפריטי .יש לקרוא כל סעי פעמיי :בפע הראשונה לציי על
גבי ציר המספרי העליו את המספר המשק ביותר את הערכת לגבי המצב המצוי/הקיי המאפיי את התכנית שבה את/ה
וילד משתתפי .בפע השנייה עלי להתייחס לאותו סעי ולציי בציר המספרי התחתו את מספר הפריט אשר משק
לדעת את המצב הרצוי /האידאלי כפי שהיית רוצה שהשירות בתחו זה יינת ל .בשני הסולמות עלי לציי את הערכת
לגבי הסעי הנדו על ידי הקפת מספר בעיגול מ  .1"9כל מספר המופיע בי שני פריטי מייצג מצב ביניי )למשל  2מייצג מצב
ביניי בי  1ל .(3

שאלו זה תורג והותא לעברית במסגרת עבודת הד"ר של אינגבר שרה

הק/הקיפי בעיגול את המספר המתאר באופ קרוב ביותר את המצב.

א .האני מאמי של התכנית לגבי שותפות ע הורי
מצב מצוי

1

2

3

4

5

7

6

8

9

מה משק את המצב הקיי
אנשי המקצוע
פועלי באופ שאינו
עוזר לי או לילד שלי

מצב רצוי

1

אנשי מקצוע מלמדי
אותי להיות מורה או
מטפל טוב יותר לילד שלי

אנשי מקצוע פועלי
על מנת לעזור לילד
שלי בלבד

2

3

4

5

אנשי מקצוע פועלי על
מנת לעזור לי ולילד
שלי

7

6

אנשי מקצוע פועלי לעזור
למשפחה כולה בנוס
לעזרה לי ולילד שלי.

8

9

מה היית רוצה שיקרה

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ב .שיתו פעולה בי הורי לאנשי מקצוע בפיתוח האני מאמי של התכנית
מצב מצוי

1

2

3

4

5

7

6

8

9

מה משק את המצב הקיי
לפעמי שואלי אותי
עד כמה אני מרוצה
מהשירות שנית לי
בתכנית הטיפול

מעול לא נשאלתי
אלו שירותי יש
לתת בתכנית וכיצד

מצב רצוי

1

2

3

בדר כלל שואלי אותי
עד כמה אני מרוצה
מהשירותי שניתני לי

4

5

לפעמי אני ד ע אנשי
המקצוע על השינויי
שיש לעשות בתכנית
הטיפול

6

מה היית רוצה שיקרה

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?

7

אנשי המקצוע מבקשי
ממני באופ קבוע לדו עמ
בשינויי שיש לעשות
בתכנית הטיפול

8

9

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ג .שיתו הורי בקבלת החלטות לגבי תהלי האבחו וההערכה של הילד
מצב מצוי

1

2

3

4

5

7

6

8

9

מה משק את המצב הקיי
אנשי המקצוע קובעי :מי,
באיזה אופ ואת מה יש
לבדוק ולאבח אצל הילד
שלי ואינ מתייעצי איתי
בנידו

מצב רצוי

1

לפני האבחו אנשי
המקצוע מקדישי
זמ להסביר לי את
המטרה של האבחו

2

3

אנשי המקצוע מסבירי
לי כיצד יעשה האבחו
לילד ומאפשרי לי לקבוע
הא תכנית האבחו
מקובלת עלי

4

5

אנשי מקצוע משתפי
אותי בקביעת תכנית
האבחו שתעשה לילד
שלי

7

6

אנשי מקצוע נותני לי יד
חופשית לקבל את ההחלטה
לגבי תכנית האבחוני
שתעשה לילד שלי

8

9

מה היית רוצה שיקרה

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ד .מעורבות הורי באבחו והערכת הילד
מצב מצוי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

מה משק את המצב הקיי
אנשי מקצוע בוחני
ומערכי את הילד שלי
בעזרת מבחני
פורמליי או תצפיות

אנשי מקצוע שואלי
אותי מה הילד שלי
יודע לעשות

במהל האבחו של הילד
שלי אנשי מקצוע שואלי
אותי כיצד הילד מתנהג
בבית ומה אני חושב על
התפתחותו.

אנשי המקצוע מאפשרי
לי להשתת בתהלי
האבחו של הילד במידה
ואני רוצה

אנשי מקצוע מעודדי
ותומכי בהורי
המעוניני לעשות בעצמ
את האבחו של ילד

מצב רצוי

1

2

3

4

5

7

6

8

9

מה היית רוצה שיקרה

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?

ה .זיהוי הצרכי סדרי העדיפויות ומקרות הכוח של המשפחה
מצב מצוי

1

2

3

4

5

7

6

8

9

מה משק את המצב הקיי
אנשי המקצוע לא
שואלי מה חשוב לי,
למה אני ומשפחתי
זקוקי או למה
אנחנו יכולי לדאוג

מצב רצוי

1

אנשי מקצוע מתענייני
בדר כלל אנשי מקצוע
בדר כלל בצרכי שלי
מתמקדי בטיפול בילד ,לעיתי
בלבד ולא של שאר בני
ה מבקשי לדעת מה חשוב לי
ומה ה הצרכי שלי ,א זה אינו המשפחה ,ה מתמקדי
חלק שיגרתי מתהלי ההערכה של בעיקר במה שקשור
לטיפול בילד
הצרכי שלנו

2

3

4

5

אנשי מקצוע מתענייני
בצרכי שלי וכיצד אני
מתמודד את .לעיתי
ה ג מתענייני
בתחומי שאינ
קשורי לילד לק"ש

אנשי מקצוע מתענייני
בצרכי של כל המשפחה
המצומצמת והרחבה והאופ בו
נית לעזור לנו בתחומי כמו:
שמירה על הילדי ,עזרה
כלכלית ,ויחסי במשפחה.

7

9

6

8

מה היית רוצה שיקרה

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ו .שיתו המשפחה בהחלטות לגבי הצרכי שלה והתחומי החשובי לה
מצב מצוי

1

3

2

4

5

7

6

8

9

מה משק את המצב הקיי
אנשי מקצוע מחליטי
מה הצרכי שלי ואי
לי מה לומר בנושא זה

מצב רצוי

1

לפני שאנשי מקצוע
בודקי מה הצרכי שלי
ה מסבירי לי מה
המטרות ומה המידע שה
מבקשי ממני ומדוע

3

2

אנשי מקצוע מסבירי לי
מדוע חשוב לה לבדוק
מה צורכי המשפחה
ומבקשי את הסכמתי

4

5

אנשי מקצוע משתפי
אותי באופ שבו יבדקו
הצרכי של המשפחה
שלי

7

6

אנשי מקצוע מאפשרי לי לקבוע
את הדר שבה יבדקו הצרכי של
משפחתי ,כיצד ייעשה שימוש
במידע זה ומה השירותי שיתנו

8

9

מה היית רוצה שיקרה

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ז .השתתפות ההורי במפגשי צוות
מצב מצוי

1

2

3

4

5

7

6

8

9

מה משק את המצב הקיי
במפגשי שיש לי ע
הצוות מצפי ממני
להקשיב ,א אחד לא
שואל אותי מה דעתי.

מצב רצוי

1

במפגשי ע הצוות
אני יכול להביע את
דעתי רק כאשר אני
יוז את הפניה.

2

3

במפגשי ע הצוות,
אנשי המקצוע מאפשרי
לי להביע את דעתי

4

5

אנשי המקצוע מעודדי
אותי ועוזרי לי להביע
את דעתי במפגשי ע
הצוות

6

7

במידה ויש לי רצו אנשי
המקצוע מעודדי אותי
לנהל ולהנחות את
המפגשי ע הצוות

8

9

מה היית רוצה שיקרה

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ח .תפקיד ההורי בקבלת החלטות
מצב מצוי

1

2

3

4

5

7

6

8

9

מה משק את המצב הקיי
אנשי מקצוע כותבי
את תכנית הטיפול
בעצמ ומציגי לי
אותה לחתימה בלבד

מצב רצוי

1

אנשי מקצוע מציגי לי
את מטרות התכנית
ואת השירותי שינתנו
לי ומאפשרי לי להביע
את דעתי עליה

2

3

אנשי מקצוע מאפשרי לי
להציע מטרות ושירותי
הנחוצי לנו לפני שה
כותבי את תכנית הטיפול

4

5

אנשי מקצוע מציבי אותי
במקו דומה לשלה
בתהלי קבלת ההחלטות
על מטרות תכנית הטיפול.
התכנית אינה נכתבת לפני
שאנו דני ומגיעי

7

6

אנשי מקצוע תומכי ומעודדי
את ההורי המעוניני לקבל
תפקיד של מוביל ומחליט לגבי
המטרות והשירותי שינתנו
לה בתכנית הטיפול

8

9

מה היית רוצה שיקרה

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ט .מבנה תכנית הטיפול האישית לילד ולמשפחה
מצב מצוי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

מה משק את המצב הקיי
אי לנו תכנית טיפול
אישית לילד
ולמשפחה ואי לי
מושג למה הכוונה

תכנית הטיפול אישית אינה
יעילה ,אינני מבי את רובה.
קיימות בה מטרות שלא
נראות לי חשובות

תכנית הטיפול האישית
למשפחה ולילד שלנו מועילה
בחלקה .אני מבי את
החשיבות של חלק מהמטרות

תכנית הטיפול האישית
שנבנתה עבור הילד
והמשפחה שלנו
מועילה וחשובה

תכנית הטיפול האישית שנבנתה
עבור המשפחה שלנו מאוד
מועילה לנו ואני מבי את
חשיבות המטרות שהוצבו בה

מצב רצוי

1

2

3

4

5

7

6

8

9

מה היית רוצה שיקרה

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

י .תכנית הטיפול האישית – מטרות למשפחה
מצב מצוי

1

2

3

4

5

7

6

8

9

מה משק את המצב הקיי
הצוות המקצועי אינו
מגלה נכונות לספק
את הצרכי של
המשפחה

מצב רצוי

1

אנשי המקצוע מגלי רצו
כלשהו לספק את הצרכי
של המשפחה א ה אינ
כוללי מטרות ושירותי
למשפחה בתכנית הטיפול

2

3

אנשי המקצוע מראי רצו
לספק את הצרכי של המשפחה
ומשלבי בתכנית הטיפול
מטרות הקשורות למשפחה.
השירותי ה בדר כלל כאלו
שהצוות מרגיש שהוא יודע

4

5

הצוות המקצועי מגלה
עניי ומציב מטרות
ייחודיות הקשורות
לצורכי המשפחה שלי

6

7

הצוות בודק את הרצו שלי
ובהתא לכ בונה תכנית
שכוללת מטרות ושירותי
שעונות על צרכי שוני של
המשפחה כולה :יש התייחסות
לאחי ולמשפחה המורחבת

8

9

מה היית רוצה שיקרה

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

יא .תאו ושיתו פעולה ב  אנשי מקצוע שוני במת שירותי לילד ולמשפחה

מצב מצוי

1

2

3

5

4

6

7

8

9

מה משק את המצב הקיי
ככל הידוע לי אי עוד
תכניות ושירותי שבה
אני יכול להיעזר
בקהילה שלנו

מצב רצוי

1

תכניות הטיפול השונות
בקהילה שלי אינ
משתפות פעולה במת
השירותי לה אני זקוק

2

3

שיתו הפעולה בי
הגורמי השוני הנותני
שירות למשפחה שלי
מוגבל ביותר

5

4

גורמי שוני בקהילה שלנו
בדר כלל גורמי שוני
בקהילה שלנו פועלי בתאו המספקי שירותי ומטפלי
ובשיתו פעולה על מנת לספק בילד שלי ובמשפחתי ,משתפי
פעולה ומתואמי בניה ומגלי
למשפחה ולילד שלי את
גמישות על מנת להיענות
השירותי הנדרשי

6

7

8

9

מה היית רוצה שיקרה

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

יב .ניהול מקרה" )אחראיות על הפעלת תכנית ההתערבות(
מצב מצוי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

מה משק את המצב הקיי
א אחד לא אחראי על
ארגו והפעלה של תכנית
הטיפול שלנו .אי לי למי
לפנות על מנת לקבל
מידע להבי ולעקוב אחר
הטיפולי השוני

אני צרי לעקוב אחר
תכנית הטיפול האישית
שלי ושל ילדי בעצמי
למרות שאני זקוק לעזרה
בנטילת האחריות על כ

הצוות המקצועי עוקב
ואחראי במידת מה על
תכנית הטיפול א לא
במידה שאני הייתי רוצה

הצוות המקצועי נוטל
אחריות על תכנית הטיפול
בילד ובמשפחה שלנו

הצוות המקצועי מעודד ותומ
בהורי המעוניני לטול
אחריות ולקבל על עצמ את
הניהול והמעקב אחר תכנית
הטיפול ובודק את האפשרויות
והשירותי שמתאימי עבור

מצב רצוי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

מה היית רוצה שיקרה

במידה וקיי פער בי המצב הנוכחי לבי מה שהיית רוצה שיהיה ,מה את/ה חושב/ת הסיבה לכ?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

