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סדנא חדשנית וייחודית בנושא:

השתתפות וסביבה בילדים ומתבגרים
עם מוגבלויות :הערכה והתערבות
פרופ' דנה ענבי -חוקרת מהמובילות בתחומה מאוניברסיטת  ,McGillקנדה,
מגיעה לישראל להעביר סדנא שבה תחשוף אותנו לתחום המוביל בשיקום כיום-
"התערבות שיקומית דרך שינוי סביבתי".
פרופ' ענבי הינה מרפאה בעיסוק חוקרת ,אשר פיתחה הן הערכה ייחודית
( )PEM-CYלבדיקת השפעת סביבה על השתתפות ,והן גישת התערבות בפעילות
ובהשתתפות דרך סביבה.
בסדנא ,פרופ' ענבי תתמקד ברקע לנושא ,בלימוד ההערכה ובדרכי התערבות.
זוהי סדנא חשובה לאנשי רפואה ואנשי מקצועות הבריאות העובדים במסגרות
השונות עם ילדים ומתבגרים עם מוגבלויות.
מהלך הסדנא:
השתתפות -מה אנו יודעים על כך?
השתתפות בבית ,בביה"ס ובקהילה בילדים ומתבגרים עם וללא מוגבלויות
הדומה והשונהסקירה של גורמים המשפיעים על השתתפות (ילד ,משפחה וסביבה)
השתתפות -האם ניתן למדוד זאת?
מדידת השתתפות ברמת הפרט (לקוח/משפחה) ברמת סביבה קרובה MESO
(ביה"ס /תוכנית הערכה) ורמת סביבה רחוקה ( MACRO-אזור/שכונה)
ציון השתתפות-פרשנות ומשמעות
השתתפות -כיצד אנו יכולים לשפר אותה?
התמקדות בשינוי הסביבה-הצגת אסטרטגיות התערבות יעילות להגברת
ההשתתפות גישת PREP
()Pathways and Resources for Engagement and Participation

דרכי פעולה והטמעת גישת  PREPבקליניקה
עלות הסדנא 120 :ש"ח לחברי עמותה ו 160-ש"ח למשתתפים שאינם חברי
עמותה.
הסדנא תתקיים ביום שישי ה 22 -לדצמבר בין השעות  .8:30-13:00הסדנא תתקיים
בקריה האקדמית אונו ,בכתובת :החרושת  ,32אור יהודה ,בית מורד אולם הכנסים

:על המרצה
פרופ' דנה ענבי היא בוגרת בי"ס לריפוי בעיסוק
 ובעלת דוקטורט מאוניברסיטת,אביב-באוניברסיטת תל
 היא חוקרת בתחום השתתפות. קנדהBritish Columbia,
בדגש זמן פנאי, ורווחה בילדים ומתבגרים עם מוגבלויות
והשפעת סביבה ופירסמה מאמרים רבים ומשפיעים
, קנדה,CAN CHILD  פרופ' ענבי חברה בקבוצת.בתחום זה
מהחוקרים המובילים בעולם בהתערבות הטיפולית בילדים
.ומתבגרים עם מוגבלויות
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