
  עמותת עמנואל 
  על העמותה   

אפוטרופסות לאנשים עם  –עמותת עמנואל 
 2012בשנת  הוקמה . אוטיזם מיסודה של אלו"ט

במטרה ליצירת  לאנשים עם אוטיזם הוריםע"י 
  מענה הולם לטיפול בילדיהם בעתיד. 

ת לגוף שירותי אפוטרופסו תספקהעמותה מ 
המסוגל  , כאשר אין גורם משפחתי אחרולרכוש

  ס.ואפוטרופהתמנות כאו מעוניין ל

לאנשים העמותה מעניקה את שירותיה 
  .עם אוטיזם המאובחנים

   שירותי העמותה
  

    . החסוי, לשמירה על בריאותו ורווחתוהעמותה פועלת למען 
  

  עיקר הפעילות:
  

(להלן   ן האדם שמונה לו אפוטרופוסורציף בימיטיב    קשרביסוס  :  ביקורים קבועים  

 ,אחת לשבועיים לפחותבתדירות של    םביקורי  נציג העמותה. קיום  ובין    "האדם")  –

 על ידי צוות מיומן ומקצועי.
היכרות עם מאפייניו הייחודים של האדם. דאגה מתמדת : איתור ומיפוי הצרכים   

 ומעורבות לצרכים האישים של החסויים מעבר למה שניתן ע"י המוסד המטפל.
 

העמותה נמצאת בקשר עם כלל הגורמים והמוסדות המטפלים  תיאום טיפול:  

תעסוקה/שירות לאומי, בתי ספר, קופות מסגרת דיור, שירותי רווחה, (  באדם

  .  ד) ודואגת למיצוי זכויותיוחולים, ביטוח לאומי ועו
דאגה לכך שהחסוי יקבל את הטיפולים הרפואיים, הדנטליים, הנפשיים  ה:רפוא 

 .והפרה רפואיים שהוא זקוק להם
דואגת לניהול אחראי ושקול בניהול כספיו  העמותה – ניהול כספים ורכוש  

  ורכושו של האדם
 

                           



 

מקור מידע למתעניינים בנושא ולמבקשים לדעת כיצד עליהם לפעול על מנת  
 להבטיח את עתיד החסוי.
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    רגעים של חום

 
 משפחה יקרה,

 
מילים  לא יוכלו לתאר את ההתמסרות האין סופית הנדרשת מכם בטיפול ביקיריכם, 

  .טיפול באדם עם צרכים מיוחדים
יותר יקבלו יותר תשומת לב, ו -יקיריכם  -מי מכם לא היה רוצה שבתכם או בנכם 

 אך לא תמיד הדבר מתאפשר לכם. ביקורים
 נולדנו לקבל ולתת אהבה, וכל יצור אנוש זקוק לקשר אנושי, במיוחד אדם עם אוטיזם.

 
כי מעכשיו נוכל לסייע לכם, ולספק ליקיריכם ביקורים בתכיפות  אנו שמחים לבשר

 גבוהה יותר, ובכך לתת להם את היקר מכל: 
  

 
אנחנו ב"עמותת עמנואל" מקדישים את כל זמננו ליצירת קשר אנושי עם אנשים על רצף 

רו את היקרים לכם בתדירות כפי שתוסכם בינינו, האוטיזם, ונדאג כי אנשינו יבק
  .בתשלום סמלי

 
העמותה שלנו היא מיסודה של אלו"ט, ואנו מתמחים באפוטרופסות לאנשים עם 

 אוטיזם, ועוסקים גם בסיוע לאפוטרופוסים טבעיים שלהם.

  

  התנהלות בעת מגפת הקורונה
  הולכת וקרבה. לשגרהמסתמן כי החזרה  בימים אלו

התחלנו באופן חלקי לחזור ולבקר את האנשים עם אוטיזם להם אנו משמשים 
  כאפוטרופוסים.

  .אנו מערכים כי ניתן יהיה לחדש את הפרויקט "רגעים של חום" כבר בזמן הקרוב
  

  למידע ופרטים נוספים

   :מהדרכים הבאות ונחזור אליכםלקבלת פרטים נוספים, אנא פנו אלינו בכתב באחת 

  
 info@autropsut.org.il  בדואר אלקטרוני לכתובת:

  

  050-5469464לטלפון  S.M.Sבהודעת 

  

   050-5469464לטלפון  WhatsAppבהודעת 

  


