שלם ברשת – חדשות ,עדכונים ועוד!
גיליון מס'  , 1כט' אדר ב' תשע"ד31/3/13 ,

עמיתים יקרים,
אנו גאים להשיק את הניוזלטר הראשון שלנו אשר מביא ישירות לתיבת המייל שלכם את החדשות החמות.
קרן שלם חרטה על דיגלה להעביר מידע רחב ככל הניתן אשר יכול לשפר את איכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית
התפתחותית באמצעות כלים דינמיים קלים ויעילים לקהלי המטרה השונים.
הניוזלטר מצטרף לאתר הקרן המשודרג המכיל בתוכו חומר מקצועי ,מידע על העשייה מאגר מחקרים ומידע רב נוסף,
מגזין קרן שלם המופץ פעמיים בשנה לקראת יום העצמאות וראש השנה ומביא את הפרוייקטים והסיפורים המעניינים,
וכמובן הפייסבוק של קרן שלם שמטרתו לחשוף את עולם המוגבלות שכלית התפתחותית והפעילויות המגוונות לציבור הרחב.
הניוזלטר יופץ אחת לחודש ואנו מקווים כי תמצאו אותו יעיל ומלמד.
בברכה ,צוות קרן שלם

Save The Date

לאסיפה כללית של קרן שלם דיווח לשנת 3512

קרן שלם שמחה להזמין את מנהלי אגפי ומחלקות הרווחה מכל הרשויות המקומיות והאזוריות בארץ ,חברי

האסיפה כללית ,לאסיפה הכללית

של קרן שלם דיווח לשנת .3512

האסיפה תתקיים ב 13/50/10-החל מהשעה  .15:25הודעה על מיקום תבוא בהמשך.
אירוע השקת הסרטון " :משפחה משחקת"  -על חשיבות המשחק לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם.
קרן שלם תמכה בהפקת הסרט ,סייעה בחשיבה ,תכנון ובמימון.
אירוע ההשקה יערך בתאריך  15/50/10בבניין מט"ח ברמת אביב .לפרטים נוספים

יום עיון בנושא  :אבחנה כפולה  -היבטים פסיכיאטריים  -רגשיים  -התנהגותיים בקרב ילדים ,מתבגרים
ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
יום העיון יערך בתאריך  51/50/10בבית איזי שפירא .קרן שלם שותפה בתכנון ומסבסדת השתתפותם של
העוסקים בתחום המש"ה ברשויות המקומיות ובמסגרות בקהילה המופעלות על ידי עמותות .לפרטים נוספים
ומידע על רישום.

ועדת פיתוח כ"א של קרן שלם מזמינה בזאת מוסדות אקדמיים להגיש הצעות לתמיכת הקרן
בתוכניות  /קורסים ייחודיים וחדשניים ,אשר יחשפו את הלומדים באקדמיה
במגוון הפקולטות והמחלקות השונות ,לתחום המוגבלות השכלית התפתחותית (האדם ומשפחתו).
הקול הקורא הוא לשנה"ל תשע"ה  , 3510-3510פרטים באתר הקרן

ברכות לסטודנטים שקיבלו מלגת מחקר מקרן שלם לשנת .3510
לרשימת החוקרים והנושאים ,הקישו כאן
פרס רודרמן לקידום שילוב בעלי מוגבלויות בחברה על סה"כ  $355,555נועד לעודד חשיבה יצירתית
ומצוינות בתחום .להורדת טפסי בקשה מהאתר של קרן רודרמן

חדש

באתר קרן

שלם

הזכות להשמיע קול!
הנגשת הליך חקירה והעדה של אנשים עם
מוגבלות תקשורתית מורכבת באמצעות
ערכת תת"ח (תקשורת תומכת וחליפית)

שיח חניכים – מי אני?
חניכים משוחחים על נושאים שונים בקבוצה
הטיפולית במרכז היום לבוגרים בבית נועם ,קריית
אונו.

למידע נוסף וצפיה בסרטון ההדרכה

לצפייה בסרטון

מדריך קצר ותמציתי למשתמשים באתר החדש של קרן שלם
לחצו כאן

תרשו לנו
להציע לכם
חברות?
עשו לייק לעמוד
הפייסבוק של
קרן שלם והצטרפו
לקהילה בת למעלה
מ 00222-חברים
המעודכנים על
בסיס קבוע
בכתבות 0עדכונים
בתחום המש"ה

כל הזכויות שמורות לקרן שלם©
שד' מנחם בגין  ,5בית דגן.55255 ,
טלפון  50-2250022 :פקס 50-2259099 :
מס' עמותה 55-552-955-5 :
להסרה מרשימת התפוצה נא לשלוח מייל
לכתובת general@kshalem.org.il

