"יחד בעשייה חברתית"
צמצום פערים וקידום בריאות
המודל הג'וינטי

צמצום פערים
אוכלוסיות הג'וינט

תשלומי
העברה
חקיקה

בלתי
מועסקים

שירותים
מוסדיים

ילדים
ונוער
בסיכון

אנשים
עם
מוגבלות

שירותים
קהילתיים
זקנים

עולים

ג'וינט-ישראל :תוכניות תשתית
תעסוקה

זקנים

ילדים ונוער
בסיכון

 8מרכזי מפת"ח
לתעסוקת
חרדים

 180מרכזי יום

התחלה טובה

תעסוקת נשים
("אשת חיל "45
ישובים)

 130עמותות
לזקן

"מוטב יחדיו"

ביטחון תזונתי

 250שכונות
תומכות

PACT

 35מרכזי
צעירים

מרכזי תעסוקה
לאוכלוסיה
הערבית

נכויות ושיקום

 6מרכזים
לחיים עצמאיים

 23קהילות
תומכות לנכים

ג'וינט-ישראל :עקרונות פעולה מרכזיים
זיהוי אתגר חברתי ברמה הלאומית
תכנון התערבות -פיתוח מודל
שותפויות
שיקולים כלכליים בפרויקטים חברתיים
 SWIהשפעה כלל מערכתית
יציאה מדורגת – Phasing Out / Scaling Down

קידום בריאות בקרב אוכלוסיות חלשות

רפואי

סביבתי

מניעתי

גריאטריים בחדרי מיון
מרכזי שיקום
טיפולי שיניים לזקנים
מרכז מידע תרופתי

•
•
•
•

רפואי

תזונה
ביטחון תזונתי
מניעת אבדנות
פעילות גופנית

•
•
•
•

מניעתי

גינות קהילתיות
קהילה בונה
משעול
שכונה מקיימת

•
•
•
•

סביבתי

פרויקטים לאומיים
• התכנית הלאומית :פועלת לצמצם את היקף הילדים ונוער החיים במצבים המסכנים
אותם ,משפחתם וסביבתם וכתוצאה ממצבים אלו נפגעת יכולתם לממש את
זכויותיהם בשבעה תחומי חיים  :קיום פיזי ,בריאות והתפתחות ,השתייכות
למשפחה ,למידה ורכישת מיומנויות ,רווחה ובריאות נפשית ,השתייכות והשתתפות
חברתית ,הגנה מפני אחרים והגנה מפני התנהגות מסכנת שלהם עצמם.
• התוכנית למניעת אבדנות :התכנית למניעת התאבדות פועלת מאז שנת 2009
במטרה להביא לירידה משמעותית במספר ניסיונות ההתאבדות ובמספר המתאבדים
במדינת ישראל באמצעות איתור יזום של בני נוער ,של זקנים ועולים חדשים שקיים
לגביהם חשש לסכנת אובדנות והפנייתם לאבחון ,טיפול ומעקב ,לשיפור מערך הרצף
הטיפולי בין המערכות.
• ביטחון תזונתי :מטרת התכנית היא להסדיר את נושא הביטחון התזונתי במדינת
ישראל בשגרה ובחירום .איגוד של עמותות העוסקות בנושא חלוקת מזון בקרב
אוכלוסיות חלשות ,בפריסה כלל ארצית ,תוך יצירת מנגנון שיבטיח הקצאה יעילה של
המזון.

קידום בריאות לילדים ונוער – עבודה במודל עירוני
המטרה :להבטיח כי תלמידי גני הילדים ובתי
הספר יקבלו את התמיכה הבריאותית החיונית
לגדילתם והתפתחותם התקינה

כ 30% -מילדי הגן השייכים למעמד
סוציו אקונומי נמוך סובלים
מהשמנת יתר

עקרונות פעולה
• תוכנית עירונית :מודל כולל היוצר חשיבה
מערכתית עירונית המחזקת את הטמעת
הנושא בקרב כל קהלי היעד.

 18רשויות

•

קהלי יעד :ילדים ובני נוער במסגרות
חינוכיות ,גני ילדים ובתי ספר .הורים
באמצעות הדרכות הורים וזיקה בין
מערכת החינוך לבית .צוותים הכשרות
לצוותים חינוכיים בנושאי בריאות.

•

מוקדי תוכן :מניעה וחינוך לבריאות.

•

תכנים מרכזיים :תזונה ,בריאות השן,
פעילות גופנית ,היגיינה ובטיחות.

 8שנות
פעילות

קידום
בריאות
ילדים ונוער
בסיכון

102,000
משתתפים

 6מליון
דולר
תקציב

קידום בריאות לאוכלוסיה המבוגרת
הנגשת שירותים של פעילות גופנית עירונית
לאוכלוסיה המבוגרת הנזקקת:
• הגדלת היצע הפעילות הספורטיבית
למבוגרים.
• קידום ספורט עממי ,צעדות עירוניות
לזקנים ,הפעלת ליגה ארצית לזקנים,
הכשרת נאמני הליכה קבוצתיים ונאמני
כושר ,הליכה נורדית ועוד
• מעל  50,000משתתפים בשנה.
• פעילות ב 25-ישובים.
• תוכנית "חיל" :בדיקות לאיתור ומעקב
בעיות שמיעה ,ראיה ושווי משקל ,סדנאות
בנושא :בתזונה נבונה,מיומנויות זכרון,
תקשורת בין-אישית ,גידול צמחי מרפא
ותבלין ועוד.

אורך חיים
ספורטיבי

שיפור
מיומנויות

קידום בריאות
בקרב
אוכלוסיה
מבוגרת

בדיקות
לאיתור
ומעקב

פעילות
בקרב זקנים
עם בעיות
ייחודיות

קידום בריאות ומניעה בקרב אנשים עם מוגבלות
•

•
•

אב"ן דרך -איזור בריאות נגיש לקידום אורח חיים בריא ובטוח לאנשים עם מוגבלות.
מהלך מקיף לקידום בריאות ומניעה בקרב אנשים עם מוגבלות ,על רקע השיעור
הגבוה של תחלואה הכרונית בקרב אנשים עם מוגבלות מצד אחד ,והפוטנציאל של
אורח חיים בריא לתרום לשיפור הבריאות ולשימור ושיפור התפקוד מצד שני.
התכנית גובשה בשתוף עם הממשלה והיא תקדם שילוב של נכים בפעילות בריאות
לכלל האוכלוסייה ותבנה תכניות מותאמות ונגישות לאנשים עם מוגבלויות שונות.
התכנית תהווה חוליה חשובה בדרך להשגת יעדי תכנית
מחלות לב
הבריאות הלאומית .2020
וכלי דם
סוכרת
(פי )3.5
סיכון ליתר
לחץ דם
(פי )2.5

(פי )6

קידום בריאות – המעגל הסביבתי-חברתי
•

•

•

קהילה בונה :חלק לא מבוטל מהאוכלוסיות החלשות בישראל גרות בדיור נחות.
דירות ישנות ,קטנות ,מתוחזקות פחות הסובלות מתשתית ישנה ולקוייה .הזנחה זו
משפיעה על תפקודה של המשפחה ובריאותה ועל הישגי הילדים בבתי הספר.
התכנית תתן מענה לאוכלוסיות אלה באמצעות שיפוץ דירותיהם ע"י מתנדבים
בשיתוף עם אנשי מקצוע ,נציגי רשויות וחברות
הסרת
עסקיות שיתרמו משאבים.
מזיקים
סביבתיים
הדיירים יקבלו הכשרה בטיפוח ובתחזוקת
הנכס לאחר שיפוצו ,כחלק מתהליך למידה
של לקיחת אחריות
סביבה
והובלת שינויים חברתיים.
שיפור
לקיחת
אחריות
חברתית

מקדמת
בריאות
הסרת
מפגעים
בטיחותיים

באיכות
החיים

גינות קהילתיות:
• פרויקט בהובלת הקהילה ,בו מטפחים אנשי השכונה את השטחים הציבוריים
המוזנחים באזור מגוריהם ,והופכים אותם לשטחים ירוקים פעילים ,בהם מגדלים
התושבים צמחי נוי ,ירקות ופירות ,צמחי תבלין ועוד.
• מלבד המימד האקולוגי לגינות יש תפקיד חשוב בהעצמתן של אוכלוסיות חלשות
ובקידום בריאות.
הגינות מהוות מקום מפגש ותורמות ליצירת הון חברתי,
לשיקום חברתי של אוכלוסיות מבודדות,
פעילות
גופנית
הן מקדמות פעילות גופנית ותזונה נכונה
ומאפשרת לקהילות לקחת אחריות על
סביבתם וקהילתם.
שילוב

חברתי

חינוך
לתזונה
נכונה

