מועדונית הנוער של מילמן
מועדון לילדים ונוער המאובחן עם לקויות תקשורת

אירועים מיוחדים

בשנת הפעילות החולפת
נהנו חברי המועדונית
מהופעות מוזיקאים ואמנים
אורחים ,אירוע בגן החיות
ארוחות משותפות בחוץ
ועוד

ברוכים הבאים למועדוניות של עמותת מילמן
חוגים שונים

במועדונית מתקיימת
פעילות חוגי ספורט ובישול
לצד פעילויות העשרה ע״י
מפעילים מוכשרים להנאת
החניכים והצוות בקבוצה

ארוחת ערב

לקראת סוף יום הפעילות
מכינים חברי הקבוצה
ארוחת ערב ,בפעילות
המדגישה שיתוף פעולה
קבוצתי ושיפור כישורי
התפקוד האישי של החניך

בימים אלו נפתחות בעמותת מילמן בחיפה קבוצות חברתיות חדשות לנערים ונערות בגילאי בית הספר
המתמודדים עם לקויות תקשורת על הספקטרום האוטיסטי ,על כל קשת רמות התפקוד .המועדונית
מהווה מסגרת חברתית איכותית עבור הצעירים לשעות אחר הצהריים .כל קבוצה תכלול מספר
מצומצם של חברים במטרה ליצור קבוצה עשירה ומגובשת ,שתהנה מקשרי חברות ארוכי שנים.
הפעילות תכלול חוגי העשרה ,השתתפות בתנועת נוער ועוד ,בהסתמך על ניסיונה העשיר של העמותה
בהפעלת מסגרות פנאי .מפגשי הקבוצה יתקיימו יומיים בשבוע ,במבנה המועדונית בשכונת רוממה
בחיפה ובמסגרת תנועת נוער בחיפה .את פעילות החניכים ילווה צוות בעל גישה טיפולית .עבודתו של
הצוות תתרכז בביסוס חברויות בין החניכים ,יצירת חוויות מהנות עבורם ושיפור יכולות התפקוד של
חברי הקבוצה בתוך סדר היום .עלות ההשתתפות במועדון מסובסדת למשפחות אשר ילדם מוכר
בלשכה לשירותים חברתיים.
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שיפור התפקוד

חוויות מהנות

יצירת חברויות

המועדון מטפח סביבה
המקדמת את ביטחון החניך
ביכולותיו ומעודד יוזמה,
שיתוף פעולה והתקדמות

החברים בקבוצה נהנים יחדיו
מפעילות עשירה הכוללת
חוגים ,הפעלות ואירועים
מיוחדים במהלך השנה

חיזוק תחושת השייכות
והביטחון בקבוצה ,תוך
למידת מיומנויות חיברות
בליווי מדריכים טיפוליים
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מרכז מילמן  -מסורת של איכות
עמותת הורים למען הורים וילדים
עמותת מילמן הינה עמותת הורים הפועלת כמוסד ללא כוונת
רווח )מלכ״ר( .משנת  1982עת נוסדה ,מפתחת העמותה ידע
מקצועי בתחום האבחון והטיפול בלקויות התקשורת בקרב
ילדים נוער ובוגרים בדגש על אוטיזם .עם השנים ביססה שיטות
טיפול המבוססות על גישות התפתחותיות וגישות המשלבות
בטיפול את הורי הילד ומטפחות את הקשר.

הכירו את הצוות המקצועי

העמותה ממשיכה לפתח שירותים בתחום האבחון והטיפול,
מעונות היום השיקומיים לפעוטות ,מרכזי טיפול ומועדוניות
החברים לנוער .העמותה פועלת גם לקידום ושמירה על זכויות
המתמודדים עם רצף תיסמונות לקויות התקשורת ועושה לקבלת
החלטות וחקיקה לטובת אוכלוסייה זו.

עושים הכל באהבה
המדריכים המלווים את הקבוצה הינם סטודנטים למקצועות
הטיפול )דוגמת פסיכולוגיה ,קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק(
אשר נמצאו כמתאימים ביותר להדרכה בתהליך סינון קפדני .את
הצוות מוביל רכז בעל תואר מתקדם וניסיון בהובלת צוותים.
עוד משולבים בפעילות מתנדבים בעלי כישורים מקצועיים
בתחום התנדבותם ,דוגמת קונדיטורית ,מוזיקאית ומורה לספורט
המעשירים את פעילות החניכים המועדון.
את פעילות צוות המדריכים מלווה מערך הנחייה מקצועית על
בסיס שבועי .מדריך חיצוני מומחה בתחום לקויות התקשורת
נפגש עם צוות ההדרכה מעבר לשעות פעילות הקבוצה ,ולצד
זאת מקבל רכז המועדונית ייעוץ מקצועי פרטני .עובדי
המועדונית נהנים מבית מקצועי עשיר הנסמך על ניסיונה רב
השנים של מרכז מילמן ,ומשתתפים בימי עיון והרצאות.

פעילות במסגרות תנועות נוער
למועדוניות מרכז מילמן מסורת ארוכת שנים בשיתוף פעולה עם מסגרות לנוער
דוגמת תנועת הצופים ,המפעילה את פרויקט צמי״ד  -קבוצות לבעלי צרכים
מיוחדים .באמצעות השתתפותם בפעילות זוכים חברי הקבוצה להשתייך לשבט
ולפתח קשרים עם חבריהם ,ליהנות מפעיליות העוסקות בשדאות ,ידיעת הארץ
והעשרה תרבותית .עוד לוקחים חלק בפעילויות דוגמת טיולים ,סיורים וימי
צופיות .פעילות חניכי צמי״ד כוללת שילוב חברי הקבוצה עם כלל חניכי שבט
הצופים ,לרבות השתתפות במסדרים ופעילויות משחק בהתאם ליכולתם.
לפרטים נוספים והרשמה :עו״ס ערן וסרמן טל׳ 052-6718846
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