בית בקהילה
חופים

אנו מזמינים אתכם לצאת למסע
משותף בתכנית ייחודית המשלבת
שירות התנדבותי משמעותי בצבא
ומסגרת דיור בקהילה לצעירים עם
צרכים ייחודיים

אודות התכנית

על מערכי דיור בקהילה בא.ד.נ.מ.

מסגרת חופים הינה מסגרת דיור חדשה וייחודית השוכנת בבית
פרטי הצופה אל חוף הים בעכו .בחופים ,ישתלבו צעירים וצעירות
בגילאים  18-25עם צרכים ייחודיים ,המעוניינים להשתלב
בשירות התנדבותי משמעותי בצבא.

מערכי הדיור בקהילה של א.ד.נ.מ .נותנים מענה למגוון אוכלוסיות עם
צרכים ייחודיים .הבתים נמצאים בשכונות איכותיות ,בסביבות עירוניות
וכפריות בסמוך לחיפה ולקריות ,בקיבוצים ובערים ויישובים במרכז הארץ.

משתתפי התכנית יקבלו סיוע ותמיכה בהשתלבות להתנדבות
במסגרת הצבא ,על ידי מעטפת תמיכות ותכניות קידום,
מותאמות אישית ,לאורך כל תקופת השירות.
הצעירים שישתלבו בתכנית יזכו למגורים איכותיים ,צוות מקצועי
צמוד ,תכנית טיפולית אישית לכל דייר .כל זאת בסביבה צעירה
עשירה ותומכת ,המשלבת תכניות פנאי מגוונות הכוללות חוגים,
טיולים ומפגשים חברתיים.
דגש רב יושם על הכנה לחיים עצמאיים – הכנה לתעסוקה ,ידע
וכישורים בהתנהלות כלכלית ,ניידות בתחבורה ציבורית ,בישול
ועוד.
השתתפות בתכנית תניב:
> מקור עוצמה אדיר שימשיך ללוות את המתנדבים לכל אורך חייהם.
> רכישת כלים ומיומנויות שיסייעו בעתיד בהשתלבות מיטבית בעולם התעסוקה.
> אדם המודע ליכולתו לתרום לחברה ,ימשיך לפעול כך כאורח חיים במהלך חייו.

“הזדמנות משמעותית לתת ולקבל”

הזכאות לדיור מקנה סל שירותים רחב במימון מלא של המדינה ,ותחת
הפיקוח של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
מטרתנו היא לספק לאדם בית לאורך החיים בו יוכל להרגיש אהוב,
שייך ומוערך ,בית אשר יעודד אותו לפרוס כנפיים ולהתנסות באינספור
הזדמנויות לקידום ,לשגשוג ולצמיחה אישית.
אורח החיים בבתים בקהילה נשען על ערכי השילוב ,ואנו פועלים הלכה
למעשה כדי שכל דייר ודיירת יהנו משלל משאבי הקהילה .הדיירים
מנהלים חיים פעילים ובעלי משמעות .הבית הוא הציר המרכזי בחייהם
ודרכו נוצרים החיבורים לשאר המערכות העוטפות אותם :רפואה ,חינוך/
תעסוקה ,פנאי ,חיי חברה והשכלה גבוהה בתכניות לימוד מותאמות
באוניברסיטאות ומכללות.
הצוות הרב מקצועי פועל מתוך אהבת האדם ,מחויבות ותודעת שירות
גבוהה ,וכולל אנשי מקצוע משלל מקצועות הטיפול והחינוך המתאימים
לכל דייר “חליפה אישית” של תמיכות התפורה למידותיו.

צילום :דנה בר און ,אופיר אייב ומשתתפי סדנת הצילום של מרכז שילובים בתעסוקה א.ד.נ.מ | .עיצובHastudeӧ :

א.ד.נ.מ .הינו ארגון ייחודי ,שפועל כ 30-שנה ,מתוך תחושת
שליחות ואחריות כלפי האדם כאינדיבידואל וכלפי החברה
הישראלית ,ומספק שירותים איכותיים בתחומי טיפול ,דיור,
חינוך תעסוקה ופנאי לאוכלוסיות עם צרכים ייחודיים ולילדים
ונוער בסיכון.
הארגון פועל בפיקוח ובמימון משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,משרד החינוך ומשרד הבריאות .אנו פועלים מתוך
חזון להעניק קשת אפשרויות המזמנות הצלחה דרך חדשנות,
מקצועיות ,נדיבות ואהבת האדם מתוך אמונה שלמה בזכות

הבסיסית של כל אדם להשתלבות מלאה בקהילה וליצירת חברה
מכילה ושוויונית.
כך ,לצד הפעלת שירותי דיור מגוונים ,הארגון מעניק רצף שירותים
הכולל מעונות יום שיקומיים ,גני ילדים ובתי ספר לחינוך המיוחד,
שירותי אומנה ,שירותי תעסוקה חדשניים ,תרבות ופנאי ,לימודים
אקדמיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ,מרכזי טיפול ומרכז לייעוץ
במיצוי זכויות.
לפרטים נוספים מוזמנים ליצור קשר עם אייל טרבז'ניק ,מנהל
בית בקהילה חופיםeyal.t@ednm.org.il | 054-8089227 :

