העמותה למען החבר הוותיק בחבל מודיעין
מועצה אזורית חבל מודיעין

קהילה תומכת
חבל מודיעין/שוהם
קהילה תומכת הינה תוכנית חדשנית המאפשרת למבוגר/ת להמשיך להתגורר
בבית ובמקביל ליהנות ממסלול שירותים לשיפור איכות החיים ,תוך הבטחה
לפתרון בעיות הצצות לפתע ובכך מקלים על הילדים בנטל ובדאגה היומיומית
להורים .התוכנית פועלת בשיתוף אשל – העמותה למען הקשיש.
סל השירותים
כיצד ?
בקהילה
חבר
כל
מכיר
,
בסביבה
מתגורר
הקהילה
אב
• שירותים רפואיים
מיידית
כתובת
משמש
,
קבוע
בקשר
עימם
ונמצא
• בטחון אישי
וראשונה לסיוע בצרכים היומיומיים ,מבצע
• השגחה  24שעות
תיקונים מורכבים תחת פיקוחו ,במחיר מוזל.
ביממה
אב הבית מתווך בין חברי הקהילה ובין גורמים
• פעילות חברתית
שונים כמו :קופות חולים ,עובדת סוציאלית ,רכזת
• תחזוקת בית
חברתית וכד'
קשר מיידי במקרה חירום
• סיוע בסידורים
שעון אותו עונדים חברי הקהילה משמש לחצן
יומיומיים.
מצוקה .בלחיצה אחת נוצר קשר עם מוקד הקהילה
• ייעוץ ושירותי מידע
התומכת היוצר קשר מיידי עם מוקד רפואי ,שרות
אמבולנס ,אב הקהילה ,משטרה ,מכבי אש ,בני
משפחה בהתאם לצורך ולנדרש.

שירותים רפואיים באמצעות חב' דנאל
החברים בקהילה התומכת נהנים ממגוון שירותים
רפואיים הכוללים :הזמנת רופא פרטי לביקור בית –
 24שעות ביממה ,הזמנה והסעה באמבולנס לבית
חולים במקרה חירום ,תמורת השתתפות עצמית
נמוכה לחברי הקהילה.

ייעוץ סוציאלי
לכל קהילה תומכת צמוד עובד סוציאלי המייעץ
לחברים בנושאים שונים .בכלל זה זכויותיהם
החוקיות וזכאותם להטבות שונות.

פעילות חברתית
באמצעות מפעילה חברתית ומתנדבים ,החברים
ישולבו בפעילויות השונות על פי יכולותיהם
והעדפותיהם כגון :הרצאות ,פעילות גופנית ,אירועי
תרבות ,טיולים ועוד...

המעוניינים לקבל הסבר
מפורט אודות התוכנית
ימסרו פרטיהם
במזכירות העמותה:
03 9722890/2
9722890/2
אבות קהילה – אבי מרחום
0503233646
0504233646
דורון תפוחי
0503233645
רחל -
* אב הקהילה ורכזת
התוכנית יצרו קשר
לתיאום פגישה

" בקהילה תומכת את/ה אף פעם לא לבד"

קהילה תומכת
שוהם
מודיעין/
חבל
תומכת
קהילה
קהילה תומכת הינה תוכנית חדשנית המאפשרת למבוגר/ת להמשיך להתגורר
בבית ובמקביל ליהנות ממסלול שירותים לשיפור איכות החיים ,תוך הבטחה
לפתרון בעיות הצצות לפתע ובכך מקלים על הילדים בנטל ובדאגה היומיומית
להורים .התוכנית פועלת בשיתוף אשל – העמותה למען הקשיש.
כיצד ?
אב הקהילה מתגורר בסביבה ,מכיר כל חבר בקהילה
ונמצא עימם בקשר קבוע ,משמש כתובת מיידית
וראשונה לסיוע בצרכים היומיומיים ,מבצע
תיקונים מורכבים תחת פיקוחו ,במחיר מוזל.
אב הבית מתווך בין חברי הקהילה ובין גורמים
שונים כמו :קופות חולים ,עובדת סוציאלית ,רכזת
חברתית וכד'

קשר מיידי במקרה חירום
שעון אותו עונדים חברי הקהילה משמש לחצן
מצוקה .בלחיצה אחת נוצר קשר עם מוקד הקהילה
התומכת היוצר קשר מיידי עם מוקד רפואי ,שרות
אמבולנס ,אב הקהילה ,משטרה ,מכבי אש ,בני
משפחה בהתאם לצורך ולנדרש.

שירותים רפואיים באמצעות חב' דנאל
החברים בקהילה התומכת נהנים ממגוון שירותים
רפואיים הכוללים :הזמנת רופא פרטי לביקור בית –
 24שעות ביממה ,הזמנה והסעה באמבולנס לבית
חולים במקרה חירום ,תמורת השתתפות עצמית
נמוכה לחברי הקהילה
.

ייעוץ סוציאלי
לכל קהילה תומכת צמוד עובד סוציאלי המייעץ
לחברים בנושאים שונים .בכלל זה זכויותיהם
החוקיות וזכאותם להטבות שונות.

סל השירותים
•
•
•
•
•
•
•

שירותים רפואיים
בטחון אישי
השגחה  24שעות
ביממה
פעילות חברתית
תחזוקת בית
סיוע בסידורים
יומיומיים.
ייעוץ ושירותי מידע

המעוניינים לקבל הסבר
מפורט אודות התוכנית
ימסרו פרטיהם
במזכירות העמותה:
03 9722890/2
9722890/2
אב הבית – אבי מרחום
0503233646
רחל -

0503233645

פעילות חברתית
באמצעות מפעילה חברתית ומתנדבים ,החברים
ישולבו בפעילויות השונות על פי יכולותיהם
והעדפותיהם כגון :הרצאות ,פעילות גופנית ,אירועי
תרבות ,טיולים ועוד...

* אב הקהילה ורכזת
התוכנית יצרו קשר
לתיאום פגישה

"בקהילה תומכת את/ה אף פעם לא לבד"

