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8-10 בנובמבר, 2016 || ז-ט בחשוון תשע"ז || מלון קראון פלאזה ובנייני האומה ירושלים

הכנס ה-21 של העמותה להתפתחות הילד ושיקומו

סיורי העשרה מודרכים במקביל לכנס במסגרות טיפול בילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים 

במקביל למושבי הכנס בבנייני האומה, ובעקבות ההצלחה של הסיורים שהתקיימו בכנס הקודם של העמותה להתפתחות הילד, 

יתקיימו במהלך הכנס שני סיורי העשרה במסגרות טיפוליות בירושלים. הסיורים ייצאו באוטובוסים והינם ביוזמתה ובתמיכתה של 

קרן שלם. הסיורים ללא תשלום ומותנים ברישום מוקדם באתר הרישום של הכנס. 

חשוב!! הסיורים יתקיימו במקביל להרצאות הכנס. נא לעיין היטב בזמני היציאה והחזרה של הסיור! 

סיור בגן חושים אלווין

יום רביעי || 9 בנובמבר 2016 || 12:30 - 10:30
עמותת אלווין ישראל, נוסדה בשנת 1984, מספקת שירותים למעל ל 3,000 אנשים עם מוגבלויות.

הארגון מספק שרותי תמיכה לאלפי ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלויות, כמו גם כלים למאות מבוגרים,

המאפשרים להם לעבוד במסגרת תעסוקה נדרשת בקהילה.

העמותה עוזרת לעשרות ילדים לצאת ממסגרות החינוך המיוחד ולהשתלב במערכת החינוך הכללי ולמתבגרים

ומבוגרים לגור בתנאים עצמאיים בהתאם לרצונם ועם התמיכות המתאימות.

גן החושים ע"ש קייטי מנסון של אלווין ישראל, הוקם כדי להוסיף מימד חדש בשירותים הניתנים לאנשים עם

מוגבלויות. הגן מעודד הפעלה וגרייה של החושים השונים באמצעות אביזרים שתוכננו ע"י צוות מקצועי במיוחד

למטרה זו, בסביבה תומכת ומונגשת.

איכותו וייחודו של הגן הוא בתשומת הלב והמחשבה שהושקעו על מנת לשלב בין פעילות שיקומית-טיפולית לבין

פעילות חווייתית ומהנה באווירה אסתטית ושלווה בחיק הטבע ובשילוב טכנולוגיות מתקדמות.

המתקנים בגן עוצבו בקפידה ממקום המכבד את האדם הבוגר וצרכיו ויחד עם זאת מתאים לכל הגילאים.

סיור בעמותת אלי"ע, עמותה לילדים עם עיוורון /לקות ראייה - סניף  ירושלים

יום חמישי || 10 בנובמבר 2016 || 12:45 - 11:00
אלי"ע הינה העמותה המובילה בישראל לקידום ילדים עם עיוורון או לקות ראיה. ניסיונה המקצועי והישגיה של אלי"ע מוכרים 

ומוערכים ברחבי העולם. אלי"ע מעניקה מגוון שירותים ובהם אבחון, טיפול, תמיכה ושיקום. השירותים מתאפיינים בהקפדה על 

אמות מידה מקצועיות וניתנים על ידי טובי בעלי המקצוע תוך למידה מתמדת של חידושים בתחום.

מטרות הארגון

• להכין ילדים עם עיוורון ולקויות ראיה לשילוב בחינוך הרגיל ובחברה בכלל

• לתת מענה מקצועי לילדים עם עיוורון ולקויות ראיה מורכבי התפתחות, 

   בדרך לשילובם במסגרות המשך מתאימות בהתאם לצורכיהם וליכולותיהם.

• לחזק ולתמוך במשפחות הילדים באופן שיעזור להן לקדם את ילדיהן בצורה יעילה ובונה.

פעילות העמותה

• תכנית לימודית שיקומית – שישה ימים בשבוע

• תכנית להורים ותינוקות

• תכנית תמיכה למשפחות

• קייטנה לבוגרי אלי"ע

• הדרכה שיקומית

בביקור יהיה ניתן להכיר מסגרת מעון יום שיקומי לילדים עם עיוורון או לקות ראייה  בגילאי 0-6 ולקבל הסבר ולהתרשם 

מהפעילויות הייחודיות שלנו לילדים העיוורים/לקויי הראייה.

הסיורים בחסות קרן שלם


