
טלפון ראשון להורה
מספרים על התכנית ואוספים מידע ראשוני על הילד, האתגרים והחוזקות שלו, מה הוא אהב ומה לא. אנחנו מחפשים    

מידע לגבי הצרכים הייחודיים של הילד, לא רק האבחנה ה”יבשה”. נסו להעריך האם התוכנית יכולה לענות על הצרכים 
של הילד.

תיאום זמן לביקור בית
ביקור בית מסייע ליצירת אמון ולביסוס מערכת יחסים בין הצוות לבין המשפחות. ההורה והילד מכירים  את הצוות    
באופן אישי, בעוד לצוות יש הזדמנות להעריך את צרכי הילד בסביבה המשפחתית והמוכרת. בונוס נוסף - הפנים 

המוכרות של הצוות הופכות את היום הראשון בתוכנית לפשוט יותר עבור משתתפים חדשים. 

בזמן ביקור הבית 
מראים סרטון קצר ו/או תמונות מהתוכנית.   

עוברים על פרטים טכניים כמו לוח הזמנים )ימים ושעות(, הסעות, צוות, פעולות וכו’.   

עונים על שאלות וממלאים טפסים יחד במידה ונדרש סיוע בכך.   

מכירים את הילד )מה הוא אוהב, לא אוהב, מה הוא צריך על מנת להצליח וכו’(.   

מחלקים טפסים רפואיים.   

משוחחים על מחיר התכנית ועל סיוע בתשלום במידת הצורך.   

מעקב
שולחים לינק לטופס הרשמה וטפסים רפואיים.   

מתקשרים למורה, לעו”ס, למטפל/מאמן לפי הצורך. שיחה עם אנשי מקצוע נוספים יכולה להעשיר את נקודת המבט    
על צרכי הילד והאתגרים הייחודיים איתם הוא מתמודד. בנוסף, אנשי מקצוע יכולים לשתף באסטרטגיות שיסייעו לילד 

לחוות חוויית הצלחה במסגרת התוכנית. 

ארגון המידע
אוספים מידע רלוונטי ומאחסנים בזהירות בקובץ ריכוזי נגיש.    

מעדכנים את הקבצים במידת הצורך.   

תכנון קשר מתמשך
לפני תחילת התוכנית, אחד מהמדריכים הישירים של הילד מתקשר להורה להציג את עצמו, עונה על שאלות רלוונטיות    

ומאשר תרופות ומינונים בנוסף לצרכים ספציפיים אחרים.

המדריך בונה תכנית עדכון עם ההורה, כך שיוכל לעדכן מדי יום על ההצלחות והרגעים המיוחדים.   

משתתפים חוזרים
שולחים להורים לינק להרשמה וטפסים רפואיים. מתקשרים להורים, מורים ומטפלים במידת הצורך ומעדכנים את    

תיקיית הילד. בודקים מידע אישי, תרופות ומינונים, ובמידת הצורך מתכננים ביקור בית. 

™! רשימת האינטייק של שותף

© כל הזכויות שמורות לעמותת שותף  |  shutafinclusionprograms.org  |  שותף תוכניות שילוב בירושלים  |  רשימת האינטייק של שותף!™


