מעון "שקמה" רעננה
כפר לאנשים עם מוגבלויות התפתחותיות
כללי
מעון "שקמה" הנו כפר קטן ,אשר נוסד בשנת  ,1956פנימייה ממשלתית לאנשים עם "נכויות התפתחותיות"
) (developmental disabilitiesאו בשם הנפוץ יותר "פיגור שכלי" –
) ,(mental retardationבה חיים  223דיירים – ברמות מוגבלות שונות ובגילאי  24עד .76
המעון שוכן בחלקה המזרחי של העיר רעננה ,באזור מוקף וילות ובתים .בכפר הקטן שלנו בתים צמודי קרקע,
בעלי גגות רעפים אדומים הטובלים בכרי דשא ,עצים ופרחים.
שטח הכפר כ  40 -דונם ועליו מבני צבור ומגורים ,בשטח בנוי כולל של כ 6,500 -מ"ר.
אנשי הצוות
צוות העובדים הקבוע ,מונה  126איש המבצעים את תפקידם במסירות רבה :מנהל,
אם בית ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגית ,אנשי חינוך,רופאים ,אחיות ,מדריכות בית ,מדריכים חינוכיים ,מטפלים,
אנשי מינהל ,משק ואחזקה.
ובנוסף שירותים קבלניים :מטבח וחדר אוכל ,שמירה ,ניקיון ,גינון ,בינוי ואחזקה וכן
עובדים בשרות קנוי :פיזיותרפיה ,דרמה ,ריפוי בדיבור ,ריתמוסיקה ,מטפלים ועוד…
חינוך ,תעסוקה ותרבות פנאי
במעון מרכז תעסוקה שיקומי בו מועסקים כ 100-דיירים מידי יום ,המבצעים עבודות פשוטות למפעלי חוץ וכן
עבודות אמנות ,ציור ,קרמיקה ,סריגה ,אריגה ומלאכת יד.
חוגי העשרה מגוונים פועלים במסגרות השונות ובהם :מוסיקה ,דרמה ,מחשבים ,חקלאות ,ריתמוסיקה,
פיזיותרפיה ,יוגה ,אמנות פלסטית ,משחקיה ,שזירת פרחים ,ציור ,קרמיקה ,תרפיה עם כלבים,רכיבה על אופניים,
כדורת דשא ,קט-רגל וספורט.
חוג מיוחד למוסיקה ,מחול ותיאטרון בו משולבים  25דיירים במסגרת מקהלה ותזמורת ה"שקמטרון" ,מבצעים
שירי ארץ ישראל וקטעים של מוסיקה קלאסית ,מעלים הצגות ומופעים בחגים ומסיבות לדיירים.
פעולות תרבות והעשרה
דיירי המעון משתתפים בפעילויות מגוונות במעון ובקהילה.
ביקור במוזיאונים ,הופעות אומנים ,קונצרטים ,דיסקו ,באולינג ,ימי ספורט וצעדות,
סרטי קולנוע ,הידרותרפיה ,קייטנה ,טיולים ,נופש בבתי מלון ועוד.
במעון מתנדבים רבים ובהם תלמידי בתי ספר וארגוני מתנדבים ,וכן פעילויות אד-הוק עם חיילים ,חניכי תנועות
נוער ,תלמידי ישיבות הסדר ועוד.
הורים ובני משפחה מבקרים באופן שוטף ויום שלישי הוא יום ביקור קבוע במעון.
מקצת הדיירים יוצאים מידי פעם לחופשה בשבתות וחגים אולם ,למרבית הדיירים  -אלה שאינם יכולים לצאת
לחופשה ,משמש המעון כבית כל השנה.
המעון פועל  24שעות ביממה ,מסביב לשעון  365יום בשנה ,כולל שבתות וחגים.

