המועצה המקומית מזכרת בתיה
ש י ר ו ת י ם

ח ב ר ת י י ם

טל ,08-9371130 .פקס08-9349827 .

תרמ"ג 1883

revacha@mazkeret-batya.muni.il

מדיניות הרשות המקומית בענייני אזרחים ותיקים ופעילותה
אנו רואים חשיבות עליונה במתן הזדמנויות רבות ככל האפשר להשתתפות האזרח הוותיק
בחיי הקהילה :פעילויות תרבות ספורט ופנאי ומעורבות בחיי הקהילה הרחבה  -קהילת
האזרחים הותיקים בפרט ותושבי המושבה בכלל .כמו כן אנו פועלים באמצעות אנשי מקצוע
ומתנדבים בתחום רווחת האזרח הוותיק למתן שירותים אישיים ומשפחתיים מגוונים
ונרחבים.
תרבות ספורט ופנאי
פועל יוצא של מדיניות המועצה בתחום האזרח הוותיק הינו שיפור יכולות פיזיות
וקוגנטיביות באופן שתורם משמעותית לתחושה של סיפוק ,מימוש והעלאת ההערכה
העצמית ,יוצר מעורבות בספקטרום נרחב של החיים במושבה ומגביר את הערכת כלל
התושבים לתרומה ולתדמית של האזרח הוותיק.
במושבה מתקיימת פעילות נרחבת ביותר של תרבות ספורט ופנאי לאזרחים ותיקים,
הממותגת ביישוב כפעילות ה"גיל הפעיל" .המושג "גיל פעיל" נלקח מתפישת ארגון
הבריאות העולמי המכונה – .Active Ageing
הפעילות מובלת במרכז הקהילתי "מפגשים" על ידי צוות מתנדבים בראשות יועץ מתנדב
לראש המועצה לענייני גימלאים ,בתמיכה וגיבוי של ראש המועצה ,הנהלת המרכז הקהילתי
והמחלקה לשירותים חברתיים.
המדיניות הינה השענות על כוחות מקצועיים חיצוניים רק כאשר אלו אינם זמינים מתוך
קהילת הגיל הפעיל.
הגיל הפעיל מקיים:
 14 פעילויות ספורט שונות 3 ,מתוכן מנוהלות ומופעלות על ידי מתנדבים החברים
בקהילה זו.
 12 פעילויות תרבות ופנאי 9 ,מתוכן מנוהלות ומופעלות על ידי מתנדבים החברים
בקהילה זו.
פעילויות ראויות לציון הינן :ימי ספורט ,סרט וארוחת בוקר ,נופשונים וטיולים
בארץ ובחו"ל ,הרצאות ,סדנאות בתחומים שונים ,חוגים ייחודיים כגון שיפור שיווי
משקל.
נבנתה רשימת דיוור של קהילת הגיל הפעיל המונה כ 750 -כתובות ,ובנוסף מתקיים קשר
טלפוני על ידי מתנדבים עם אותם בתי אב שאין להם דוא"ל.
רווחת האזרח הותיק
הרשות המקומית מפעילה תכניות רבות ומגוונות לשיפור רווחתו האישית של האזרח
הותיק:
 קהילה תומכת – מסייעת בהמשך מגורים בקהילה ע"י חיבור מהבית  24שעות
ביממה למוקד רפואי ,קשר עם אב בית שמסייע בתחומים כגון תיקונים קלים בבית
ושליחויות בעיתות משבר או חולי ,קיום פעילות חברתית.
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 אוזן קשבת – מתנדבות הגיל הפעיל יוצרות קשר שבועי עם אזרחים ותיקים בודדים
בביתם על מנת לבדוק לשלומם ולהיות בקשר אישי.
 עובדת סוציאלית לטיפול באזרחים ותיקים ורכזת חוק סיעוד – עוסקת במתן טיפול
תמיכתי בבעיות הקשורות בגיל המבוגר ,ייעוץ לגבי סידור בבית אבות ,חוק סיעוד,
סיוע לאזרח הוותיק ע"י תיווך בין גורמים שונים בקהילה ומתן עזרה חומרית על פי
קריטריונים של משרד הרווחה .כמו כן מסייעת בשיחות פרטניות או משפחתיות
בעת משבר או במצוקה.
 עובדת סוציאלית לטיפול באזרח הותיק בסיכון  -עוסקת במניעה ובטיפול באזרחים
ותיקים הסובלים מהזנחה או אלימות ,לרבות אלימות פיסית ,פגיעה מינית,
התעללות רגשית ו/או נפשית ,ניצול כלכלי והפרת זכויות .הטיפול מערכתי וחל הן על
הנפגעים והן על הפוגעים.
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