"דיור נתמך – אשכולות"
מערך תומך דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלויות שונות
תכנית "דיור נתמך – אשכולות" הינה תכנית תמיכה המצויה על רצף שירותים תומכי דיור לאנשים עם
מוגבלויות שונות.
התכנית היא יוזמה של "ישראל מעבר למגבלות" והקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח לאומי
ומופעלת בשיתוף רשויות מקומיות.
עמותת כוונים שותפה לפיתוח ומפעילה את התכנית באזור הצפון.
כוונים מפעילה את התכנית בשני אזורים עיקרים:
•

החל מאוגוסט  2012פועלת באזור :קריית ים ,קריית חיים וחיפה.

•

החל ממאי  2015פועלת באזור :טירת הכרמל ,אור עקיבא ,חדרה ונתניה

מטרות התכנית:
•

לאפשר לאנשים עם מוגבלויות שונות להתגורר בקהילה ,לנהל את חייהם באופן עצמאי
ולממש את רצונם בתעסוקה ובחברה.

•

להקנות ולחזק מיומנויות תפקודיות בקרב החברים בתכנית ועל ידי כך לאפשר להם לקחת
אחריות על עצמם וסביבתם.

למי התכנית מיועדת:
•

•

לאנשים בגילאי  21 – 55עם המוגבלויות הבאות:
-

נכויות פיזיות.

-

אוטיזם בתפקוד הגבוה (תסמונת אספרגר).

-

לקות חושית (כבדי ראיה ועיוורים כבדי שמיעה וחרשים)

-

אינטליגנציה גבולית.

-

מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד קל – בינוני.

בודדים או זוגות המעוניינים לעבור מבית ההורים או ממסגרות מוסדיות ולהתגורר באופן
עצמאי בקהילה.

•

אנשים המתגוררים בפועל בקהילה אך זקוקים לליווי ,תיווך והכוונה.
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התכנית כוללת:
•

הכנת תכנית אישית  -לניהול חיים עצמאיים בבית ובקהילה .תוך התייחסות לצרכים ,רצונות
ויכולת .התכנית האישית מתייחסת קידום מיומנויות בינאישיות וחברתיות ,לתעסוקה ,ניהול
חיים עצמאים בבית ,השתלבות בחברה ובקהילה.

•

סיוע במציאת דיור הולם והתאמתו .ומיצוי הזכאות לקבלת סיוע למימון רכישת דירה או
קבלת שכר דירה.

•

שירותים חברתיים – השתלבות בפעילות חברתית המוצעת בקהילה ופעילות ייחודית לחברי
התכנית.

•

מערך כוננות בסופי שבוע ובחגים ומענים בעת חירום אישי ובטחוני.

•

שירות בתחזוקת הבית.

היקף הליווי המקצועי:
•

בין  3ל  7שעות שבועיות.

צוות התכנית:
•

מתאמת טיפול

•

מדריכים לקידום חיים עצמאים

•

איש תחזוקה

מימון התכנית:
 .1חבר בתכנית ישלם השתתפות עצמית בסך  50ש"ח לחודש.
 .2חברי התכנית אחראים על מימון הוצאות מחייתם לרבות מטפל אישי ,שכר דירה וכן על
מימון ההוצאות השוטפות כגון חשמל ,מים וכו'.
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