דירות לשיקום נשים שורדות זנות – אמהות עם ילדיהן
שמחים להודיע על פתיחת שלוש דירות לנשים שורדות זנות אמהות עם ילדיהן .הדירות מיועדות עבור
נשים שמעוניינות לעבור/להמשיך תהליך שיקום שכולל עבודה על הקשר עם הילדים.
הדירות ימוקמו בשכונות מגורים במרכז הארץ עם שירותים קהילתיים מפותחים ,רחוק מפעילות עבריינית
או זנות .בכל דירה יתגוררו שתי נשים וילדיהן .לאורך השהות תעשה עבודה שיקומית וטיפולית עם האם
ועם ילדיה ,תוך חיזוק הקשר של האם והילדים.
משך השהות בדירה יהיה עד שנה וחצי.
תכנית הטיפול והמטרות
שיקום האם (או המשך שיקום האם לאחר שעברה תהליך שיקומי ללא הילדים( כולל :המשך טיפול נפשי
אינטנסיבי להתמודדות עם הטראומות המורכבות ,שיקום מקצועי ורכישת כישורים לחיי יום יום (בישול,
קניות ,התמודדות עם מסגרות חינוך של הילדים וכדומה) ,ותרגול של חיים עצמאיים בקהילה.
שיקום הקשר עם הילדים :סיוע ולמידה ברכישת כישורי אימהות "טובה דייה" תוך ליווי צמוד של מטפלת
מומחית לטיפול בילדים ולקשר אם-ילד ,וסומכת שתבטיח את הרווחה הנפשית של הילדים בתקופה שהאם
עדיין בשלבים של רכישת כישורי הורות ,ושיקום הקשר אם – ילד.
דאגה לרווחת הילדים :על רקע ההבנה שלרוב הנשים חסרים כישורי "אמהות טובה דייה" הרי שבתקופה
בה האם עדיין נמצאת בשלבים של רכישת כישורים יש צורך לסייע לה ,לתמוך בה ולהדריך אותה כיצד
לטפל ולדאוג לילדים.

הטיפול  /שיקום בדירות


הנשים ינהלו את הבית באופן עצמאי כולל קניות ,ניקיון ,בישול ,תשלומי עירייה ,וועד בית,
חשמל גז וכו'.



כל אישה תצא בבוקר לעבודה/לימודים/הכשרה מקצועית על פי תכנית השיקום שנקבעה
לה



האמהות ישלחו את הילדים למסגרות יום בקהילה על פי גילם :מעון יום ,גן ילדים ,צהרון,
בית ספר וכדומה



האמהות תהיינה אחראיות על פעילות אחר הצהריים של הילדים :חוגים ,פעילויות פנאי אם-
ילד וכדו' ,בהנחיית וסיוע של המטפלת הדיאדית ואם הבית/סומכת



הנשים ישתתפו בטיפול פרטני ,טיפול קבוצתי וטיפול דיאדי אם – ילד



הנשים ישתתפו בליווי תעסוקתי פרטני או קבוצתי

להפנייה ולפרטים נוספים:
לפנות לצמרת הרשקו 0542900244
או לאימיילinfo@wtc-anatgur.co.il :

בכבוד רב,
ד"ר ענת גור ,מנהלת
חכמת נשים בע"מ

צמרת הרשקו ,רכזת פרויקטים

