מכון ארגמן

)לשעבר מכון רם(

שירותים פסיכולוגים ,יעוץ ,הדרכה והכשרה בע"מ
מרכז רב תחומי  -רגשי ,חברתי ,התנהגותי ומיני

פעילות קיץ חברתית למתבגרים )גילאי (12-21
עם לקות התפתחותית וקשיי תקשורת
הקיץ מתקרב ועמו החופש הגדול...
לא יודעים מה הולכים לעשות הקיץ ?
רוצים להתנסות בחוויה חברתית חדשה ?
מכון ארגמן מקיים פעילות קיץ חברתית לנערים ונערות עם לקות התפתחותית וקשייתקשורת .גיל  12ומעלה
המטרה  -לאפשר למתבגרים עם לקויות וקשיים שונים ליהנות מפעילות חברתית ,חוויות חברתיות חיוביות,
והכרות עם מתבגרים אחרים .בליווי של אנשי מקצוע מיומנים.
מה בתכנית  -התכנית תכלול פעילות קבוצתית משותפת יחד עם יציאות למוקדי בילוי וכיף בקהילה .הפעילות
תתקיים בקבוצה קטנה מותאמת ,תוך הקפדה על שילוב על בסיס התאמה אישית* .הקבוצה תונחה ותלווה על
ידי אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים בתחום זה ועם האוכלוסייה האמורה .כל קבוצה תלווה על ידי שני אנשי צוות.
המפגשים יתקיימו במרכזנו בחיפה רחוב הנביאים .28
*ההשתתפות מותנית במפגש הכרות מקדים.
•
•
•
•
•

כל יום פעילות יחל במפגש קבוצתי בהנחיית צוות המכון ,למטרת עידוד תקשורת ואינטראקציה בין חברי הקבוצה.
תהיה הכנה לקראת כל פעילות  /בילוי בקהילה.
התכנית תכלול יציאות למקומות בילוי כגון :באולינג ,מוזיאונים ,נמל ,גן חיות ועוד
ההגעה למכון תהיה באופן עצמאי ועל אחריות המשתתפים.
הנסיעה לאתרי הבילוי תהיה בתחבורה ציבורית

הדגש בתכנית הוא שילוב של חוויות חיוביות שבחברותא ובילוי במוקדים קהילתיים
עם למידת התמודדות במצבים חברתיים ,התנהגויות מתאימות ורכישת חוויות הצלחה חברתיות
מועדים  -הפעילות תתקיים שלוש פעמים בשבוע – בשבוע אחה"צ בין השעות .20:00 – 17:00
הימים :א' ,ב ,ד
התאריכים 21.7.2013-7.8.2013:שלושה שבועות.

עלויות
עלות עבור הפעילות .₪ 2,970 -
המחיר כולל:
• הפעלת התכנית על ידי אנשי טיפול וחינוך מיומנים .
• ליווי וטיווח ביציאות לקהילה
• כיבוד קל.
• ביטוח.
המחיר אינו כולל:
• הגעה למכון  /לאתרי הבילוי
• כניסה לאתרים  /פעילויות מחוץ למכון

לפרטים ורישום :ג'אקי 052-6763869 :דוא"לjackiewv67@gmail.com :
אורי 058-4180768 :דוא"לargaman.ury@gmail.com :

מכון ארגמן  -שירותים פסיכולוגים ,יעוץ ,הדרכה והכשרה בע"מ
 ,6148101תל-אביב מיקוד 48182

כתובת למכתבים :ת.ד03-6204169 .

פקס03-6206210 :טלפון:

