מעון "כפר נחמן"
המעון נוסד בשנת  ,1964שוכן בפאתי העיר רעננה ,טובל בצמחייה שופעת ומטופחת.
במעון  172דיירים ברמות פיגור שונות ,כאשר הגיל הממוצע הינו .50
המעון בבעלות ממשלתית 70% .גברים  30%נשים .רוב הדיירים עצמאיים.
במעון אגף "גיל הזהב" לדיירים שעברו את גיל .60
במסגרת החיים במקום מקבלים דיירי הכפר כל צורכיהם לרבות מזון ,לבוש ,טיפול רפואי ,פרה רפואי ושירותי
סיעוד .טיפול מקצועי  /פסיכולוגי  /פסיכיאטרי .פעילויות רבות ומגוונות בתחום תרבות הפנאי ,חוגים ,ספורט
ויציאה לפעילויות בקהילה.
העקרונות המנחים אותנו בעבודותינו הנם:
 נורמליזציה :הרחבת עולמו של הדייר ,טיפוח זכותו להרגיש כאחד האדם ,מיצוי יכולותיוהאישיות ,הכרה ועידוד זכותו לכבוד עצמי ,להבעת רגשות ,התייחסות אישית ,לשילובו
בקהילה ולקבלת כל השירותים והפעילויות.
 הרחבת עולמו האישי של הדייר למען החברה והרחבת סיכוייו בחיפוש אחר אושרוהאישי ורווחתו.
 התנהלות והתייחסות אל מול הדיירים במסגרת עקרונות אתיים וערכים כגון  :כבודוהערכה,פרטיות ,מיצוי הפוטנציאל האישי.
 שיתוף פעולה מלא עם משפחות הדיירים תוך התייחסות לצרכיהן ובקשותיהן.לדיירים במעון אנו מעמידים שירותי קפיטריה ,טיפוח חן ומספרה ,בית כנסת ,חדר רגיעה  /סנוזלן ,חדר כושר,
פיזיוטרפיה ,טיפולים אלטרנטיביים ,רפואת שיניים ומרפאה הפועלת  24שעות ביממה ,מכבסה ומחסנים.
במעון יש קבוצת דיירים המרכיבה תזמורת ברמה המאפשרת לה להופיע בפני גופים שונים .כמו כן מקהלה
אותה אנו מפעילים באירועים ומועדי ישראל.
בתחום הקהילה אנו בקשר עם בתי ספר ,עם בית איזי שפירא – שם מתקיים חוג חברתי עם קבוצת דיירים
מהמעון .כמו כן פעילות בוינגיט ,באולינג בכפר סבא ,תחרויות ספורט ,ימי נופש ,כיף ,ים ,חמי געש ועוד ועוד.
אנו מקיימים מידי שנה פרויקטים בתחומים רבים כגון  :צמצום נפילות ,זהירות בדרכים" ,הגשמת חלומות" ,
"ואהבת לרעך כמוך"" ,פנויים פנויות" ,עיבוד אובדן ואבל ועוד.
תעסוקה
במעון מיגוון פעילויות שכולן נועדו לאפשר מסגרות עיסוק לכלל הדיירים.
נגריה ,פרדס ,חממה ,עבודות מיון ,אריזה ,ספירה וכיוב'.
כמו כן יש קבוצת דיירים שעובדת בקהילה.
לדיירים שאין ביכולתם לעבוד אנו מעמידים אלטרנטיבות כגון  :חצר פעילה ,תעסוקה אלטרנטיבית )ציור ,
אומנות ,סריגה ,משחקיה וכד'(.
לכל דייר חשבון אישי במעון בו מתנהלים הכספים.
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