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דף הכרות " -עלי כותרת"
עמותת "עלי כותרת" הוקמה בשנת  2003ע"י קבוצה של הורים ,במטרה לתת מענה חברתי הולם לבני
נוער בעלי צרכים מיוחדים מעמק יזרעאל והסביבה.
העמותה מפעילה מועדון בקיבוץ מזרע במתכונת של תנועת נוער ,עם פעולות קבועות אחר הצהרים ,ופעולות
מיוחדות בימי שישי ,בשבתות ובחגים )טיולים(.
העמותה חרטה על דגלה ,ששערי המועדון פתוחים לכל אדם המרגיש צורך במסגרת חברתית תומכת
אשר אינו יכול להשתלב ביישוב שלו.
המועדון מוכר כמועדונית של משרד הרווחה ואנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה של מועצה
אזורית "עמק יזרעאל" ונתמכים מקצועית וכספית.
למי מיועדת המסגרת-
נערים )בגילאי  (14-21בעלי קשיים שונים :אוטיזם ,בעיות תקשורת ) ,(PDDפיגור ושיתוק מוחין ),(CP
הפרעות קשב ) (ADHDועוד.
כולם משתלבים ליצירת קבוצה מגובשת ותומכת ,בה מביא את עצמו כל אחד על קשייו ויכולותיו ,תוך
גילויי אמפתיה ועזרה הדדית יוצאי דופן ומעוררי התרגשות.
תכני ומטרות המפגשים-
אנו פועלים לפיתוח כישורים חברתיים כגון שיחה ,הקשבה ,התבטאות עצמית ותמיכה הדדית במסגרת פעילות
משותפת .כל זאת תוך כדי תרגול כישורי חיים ,עצמאות ,ומיומנויות בסיסיות.
תשומת לב רבה ניתנת לחיזוק יכולותיהם וביטחונם העצמי של חברי המועדון ,דרך פעילות של "עשייה":
עבודות יצירה ומלאכת יד ,בישול ואפיה ,הליכה בטבע ,היכרות עם עולם החי והצומח ,בישולי שדה ,וכיו"ב.
מועדי הפעילות –
ימים שני ורביעי בשעות  17.30עד .19.30
פעילויות סוף השבוע )פעמיים בחודש(.
צוות המדריכים:
אבי יופיטר מקיבוץ מזרע ) (052/7950666ומאי עמנואל (052/8323144) .
למעט המדריכים ,כל ייתר העבודה נעשית בהתנדבות.
מה אנחנו מחפשים?
נערים /נערות המוכנים להגיע להתנדב ,להיות חלק מכלל הפעילויות של "עלי כותרת" ולהשתלב בתור
מדריכים  /עוזרי מדריכים .להיות שותפים למשחקים ,שיחות ,פעילויות ,בישולים ובעיקר ,לתקשר עם
הנערים שלנו "בגובה העיניים" .לתת להם את מלוא התחושה והכבוד שהם שווים לנו ,מגיע להם הכל כמו
לכל נער בגילם והם מסוגלים להרבה מאד גם אם יש להם קשיי תקשורת ותיפקוד.
הצוות יבצע "מבחן"  /פגישת קבלה לכל נער/ה שיהיו מוכנים להשתלב בצוות "עלי כותרת" .לא כל אחד
מתאים למשימה הזו ואנחנו רוצים להבטיח שתהיה התאמה מקסימלית על מנת למנוע פגיעה בנערים
שלנו.

מנהל העמותה – אלון נהיר )(alon.nahir@gmail.com , 052/5964411
אתם מוזמנים לפנות למדריכים או אלי בכל שאלה.
בברכה
אלון נהיר
עלי כותרת באינטרנט:

אי-מיילmailto: aleykoteret@walla.co.il :

Web site: www.aley-koteret.org

