"מפגשים"
היחידה לטיפול אישי זוגי ומשפחתי
דף מידע:
יחידת "מפגשים" מברכת אתכם על פנייתכם.
היחידה הינה שירות ציבורי של מועצה אזורית יואב ומחלקת הרווחה ,אשר הוקמה במטרה לתת
מענה טיפולי איכותי ומקצועי בעלויות מסובסדות ומותאמות ליכולת הפרט והמשפחה.
"מפגשים" הינה יחידה מופרדת ובד בבד שלוחה של מחלקת הרווחה במועצה.
היחידה הוקמה מתוך צרכים רבים שעלו בקרב יישובי המועצה למענים טיפוליים רגשיים ,לצד קושי
גדול של רבים לעמוד בעלויות של טיפול בשירות הפרטי.
היחידה רואה בתהליך טיפולי דרך חיונית למתן סיוע לאדם ו/או למשפחתו לגעת ולטפל במקור
הבעיות ,כחלק מתהליך המותאם לקצב ולצרכים הייחודיים של כל אחד ואחת ,ו מאמינה בתהליך
טיפולי ומקצועי כמענה נכון היכול לסייע באופן משמעותי לפרטים זוגות ומשפחות.
היחידה ,כאמור ,פועלת כיחידה טיפולית בפני עצמה ,ומאגדת תחתה מטפלים מתחומי טיפול שונים
בעלי הכשרה אקדמאית טיפולית.
בין השאר מעסיקה מטפלים מוסמכים (בתחומי העבודה הסוציאלית ,פסיכולוגיה או ייעוץ חינוכי)
אשר עוברים הכשרה מיוחדת בטיפול זוגי ומשפחתי ,ונמצאים בתהליך הסמכה.
למען שמירה ופיקוח על איכות ומקצועיות הטיפול ,כל המטפלים ביחידה נמצאים בקשר מתמיד עם
מנהלת היחידה ,ומלווים בהדרכה מקצועית.
אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ו/או להפנות אלינו יחידים זוגות ומשפחות הזקוקות למענה טיפולי.

ניתן ליצור קשר עם ענת רוטשילד -פרנקו
מנהלת היחידה
או עם העוסיו"ת היישוביות לצורך קבלת פרטים נוספים והפניה.

חוזה טיפולי:
אנו מברכים אתכם על פנייתכם ליחידה וברצוננו להביא לידיעתכם מספר דברים:
א .כמקובל במרכזים טיפוליים ,הטיפול הינו תמורת תשלום.
סכום זה משולם בסוף כל פגישה למטפל.
במקרים מיוחדים – ניתן להגיש בקשה להנחה אשר תוגש במכתב שיימסר על ידיכם
למטפל או לעו"ס המפנה ,בצירוף אישורי הכנסה .הפניה תיבחן בהתאם לקריטריונים של
היחידה ותיענה במהירות האפשרית.
בפגישה הראשונה ישולם הסכום המרבי ובמידה ותאושר הנחה היא תקוזז בפגישה
לאחריה.
דחיית תשלום תהיה באישור מיוחד בלבד ויהיה עליכם לחתום על התחייבות כספית.
ב .היחידה הטיפולית עובדת תחת תקרה של כללי אתיקה ברורים וחד משמעיים ,לא תועבר כל
אינפורמציה לגביכם לכל גורם מחוץ ליחידה ולמחלקת הרווחה ,אלא אם תחתמו על
הסכמתכם לכך מסיבות המתאימות לכם.
ג .למטופלים ביחידה יפתח תיק טיפולי במחלקת הרווחה ,והעו"ס היישובית תהיה בקשר עם
מנהלת היחידה ועם המטפל/ת במידת הצורך ,ובהתאם למטרות הטיפוליות.
ד .הגעתכם לפגישות הטיפוליות באופן קבוע ורציף הינה במוקד הטיפול ,התחייבותכם לתהליך
רציף הינה קודם כל כלפי עצמכם וכלפי התהליך כולו.
ה .יש להודיע על כל ביטול פגישה  84שעות מראש.
ביטול פגישה ללא סיבה מוצדקת  ,או אי הגעה תחויב בתשלום.
אי הגעה לטיפול ללא הודעה מוקדמת של פעמיים ברציפות או אי הגעה רצופה לטיפול
תחייב הפסקת הטיפול על ידי המטפל.
ו.

הטיפול מוגבל לשנה  .במקרים מסוימים תיבחן האפשרות להארכה (בהתאם לצרכי
המטופל/ים ולאפשרויות של היחידה)

אנו  ,צוות היחידה ,מאחלים לכם הצלחה ועבודה משותפת ,פורייה ומועילה

.

אנו ,החתומים מטה ,מאשרים כי קראנו את הכתוב ,הבנו וכי אנו מקבלים על עצמנו את כללי היחידה
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