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חפשו אותנו בפייסבו, :,ו .הזכויות

מי אנחנו

פעי'ות העמותה

נוסף ,.שיים שבגי8ו .י 8.עם צרכים מיוח8ים ,הורים רבים מנה.ים
מ.חמה נוספת מו .הממס. 8הצ.ת חייו ש .הי 8.ו.מיצוי זכויותיו.
",ו .הזכויות" היא עמותה ..א כוונת רווח שהו,מה ב  2010 -במטרה
.סייע .הורים .י8.ים עם צרכים מיוח8ים במימוש הזכויות המגיעות
.הם ע"פ 8ין.

 ריכוז כ .תחומי הי8ע הנ8רשים והפצתם .משפחות בצורה שיטתית
ומאורגנת.
 הענ,ת ייעוץ אישי בנוגע .זכויות הי 8.ובמיצוי ,ב.תן בתחומים
הר.וונטיים .מוגב.ותו :רווחה ,בריאות ,חינוך8 ,יור ,תעסו,ה ,ניי8ות
וכו'.
 העמותה מטפ.ת כ .שנה ב.מע.ה מ  (!) 1000 -פניות ומסייעת
.משפחות במימוש זכויות י8.יהן ,ב8אגה .רווחתם ובשמירה ע.
איכות חייהם.

יו'יה בן משה  -מנכ"'
אני בע.ת תואר שני במנה .ציבורי ויעוץ
ארגוני .ע 2008 8עס,תי ביעוץ ארגוני
ובהנחיית ס8נאות .העצמה והתפתחות
אישית.
ב  ,2008נו. 8.ביא ,בני הש.ישי ,כתוצאה
מכש .בבירור הגנטי ,עם מח.ה גנטית
מסכנת חיים ובמשך  4שנים ניה.תי יח 8עם
בע.י מ.חמה שעו. 8א תמה. ,הצ.ת חייו
ומיצוי זכויותיו מו .מ8ינת ישרא..
במה.ך השנים הא.ה הייתי ממ,ימת מאה.
מחאת הי8.ים המיוח8ים ברוטשי8.
וממובי.ות ,וא.יציית ההורים .י8.ים
מיוח8ים.
.הובי .עמותה כמו ",ו .הזכויות" עבורי היא
זכות מח 8וחובה מוסרית מאי8ך.
במה.ך  4שנות מאב ,אישיים צברתי י8ע
וכוח אנושי י,ר ערך ,שאני רואה הכרח
.העבירו .כ .משפחה עם י 8.או י8.ים בע.י
צרכים מיוח8ים בארץ.

מה אנחנו עושים
בישרא .חיים היום כ  300,000 -י8.ים עם
צרכים מיוח8ים.
עמותת ",ו .הזכויות" מסייעת .משפחות
ונותנת תמיכה אישית ומ,צועית ע"י אנשים
שמש.בים ניסיון חיים אישי ומומחיות
בנושאים ש .זכויות .י8.ים עם צרכים
מיוח8ים.

תחומי הסיוע וה'יווי











גמ.אות י 8.נכה וניי8ות.
בריאות  -מיצוי זכויות .אבחונים וטיפו.ים פארה-רפואיים ,הן מס.
הבריאות והן 8רך הביטוחים המש.ימים ,טיפו.י שיניים ,השתתפות
.שכות הבריאות המחוזיות בציו 8שי,ומי ועו.8
חינוך  -מעונות יום שי,ומיים ,השמה במסגרות חינוך מתאימות,
זכאות .סייעות  -אישיות  /רפואיות  /מש.בות ,הנגשה ש .מסגרות
חינוך ,הסעות ו.יווי .מסגרות.
תעסו,ה  -נ,ו8ות זיכוי במס הכנסה ,ימי מח.ה .טובת טיפו .בי.8.
8יור  -סיוע מו .משר 8השיכון במיצוי זכאות .תמיכה בשכ"8 ,8יור
ציבורי ,הנגשת בית ,מס רכישה.
ניי8ות  -תווי חניה .י 8.נכה ווע8ות גו .8רכב.
תש.ומים  -ב,שת ה.,ות בארנונה ,מים ,חשמ .מהרשויות
השונות.
שונות  -ביטוח סיעו8י ,רש.נות רפואית ,היתר .העס,ת עוב 8זר ,גי.
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