קורס מוכר לגמול השתלמות
פגיעה והתעללות בקרב ילדים ,נוער וצעירים עם מוגבלות
מנחה :אורי גור דותן
בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בניהול מלכ"רים .עד לאחרונה ,ניהל את תכנית 'מצוף'
להגברת איתור ודיווח על פגיעה והתעללות בקרב ילדים ובוגרים עם מוגבלות .כיום ,מנהל את תכנית
ההטמעה של תקשורת תומכת וחלופית בחקירות מיוחדות.
אוכלוסיית הילדים ,נוער וצעירים עם מוגבלויות נמצאת בסיכון גבוה וחשופה מאוד לפגיעה .מחקרים
מצביעים על סיכון מוגבר לפגיעה בקרב אוכלוסיות עם מוגבלות ,פי  4יותר בהשוואה לאוכלוסייה
הכללית .לעומ ת זאת ,קיים תת דיווח בולט בהקשר הזה ,ועל אף הציפייה ליותר דיווחים ביחס
לאוכלוסייה הכללית ,הנתונים מצביעים על כמות דיווחים הנמוכה בהרבה מהממוצע הכללי .ישנם
הסברים מגוונים לפער זה ,ביניהם עמדות הציבור כלפי פגיעה והתעללות בכלל ובקרב אנשים עם
מוגבלות בפרט ,קשיים בזיהוי הפגיעה בגלל מאפייני המוגבלות ועוד .גורמים אלו מביאים לידי כך
שרבים ממקרי האלימות אינם נחשפים ואינם מטופלים.
מטרתו של הקורס היא לפתח מודעות לנושא הפגיעה בקרב נותני שירותים העובדים עם אוכלוסיות
עם מוגבלות ולהקנות להם כלים לאיתור ודיווח על מקרים של פגיעה והתעללות .זאת ,תוך התמודדות
אישית ומקצועית יעילה וקלה ככל האפשר .כמו כן ,משתתפי הקורס יכירו במסגרתו את המענים
הקיימים ואת האופן העבודה איתם.
הקורס משלב הרצאות תיאורטיות ,סדנאות ושימוש בכלים אמנותיים (סרטים וכו') .כל משתתף
בקורס יקבל את הספר 'איתור ילדים ,נוער וצעירים בעלי מוגבלות המצויים בסיכון להתעללות
ולהזנחה -מהלכה למעשה' .הערה חשובה :הקורס מתמקד בהיבטים הקשורים לילדים ,נוער וצעירים
עם מוגבלות ,אולם הוא מתאים גם למי שעובדים עם אוכלוסיות המבוגרים עם מוגבלות.
נושאי הקורס
 התעללות בחסרי ישע והמאפיינים המיוחדים של פגיעה והתעללות בקרב ילדים ובוגרים עם
מוגבלות
 הכרות עם ההליך הסמכותי (עו"סים על פי חוק ,חקירות מיוחדות ,פרקליטות ,סנגוריה וכו')
 כלים לאיתור ודיווח על התעללות בקרב ילדים ,נוער וצעירים עם מוגבלות
 הכרות עם זכויות ושירותים -בית לין ,מרכזים טיפוליים ועוד
חובות הקורס
נוכחות מלאה בכל המפגשים והסדנאות.
מבנה הקורס
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