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הנדון :המלצה לדלת פתוחה – לאנשים עם נכויות  -רעות
את דלת פתוחה רעות אני מלווה מיום הקמתה ולכן זו זכות עבורי להמליץ על פועלה .במשך שנים,
התמקדו אנשי מקצוע בתחומים החינוכיים והתעסוקתיים בעוד שהתחום החברתי זכה להתייחסות שולית.
יתר על כן ,סוגיות כמו זוגיות ,אינטימיות ומיניות בקרב נשים וגברים עם נכויות לא זכו להכרה כלל.
האגודה לתכנון המשפחה לקחה על עצמם אתגר זה ובאמצעות צוות רב מקצועי הוקמה דלת פתוחה –
רעות אשר נותנת מענה רפואי וטיפולי לצרכים האינטימיים והמיניים של אנשים עם נכות .הצוות הכולל
עובדות סוציאליות ,רופא ,פסיכולוג ואחות מאופיין ב "אני מאמין" ורוח ייחודית הבאים לידי ביטוי
בעבודה רב-תחומית אשר יכולה לשמש מודל לדוגמא בארץ ובעולם .עבודת הצוות בדלת הפתוחה  -רעות
מבוססת על שיתוף פעולה בין נציגי הדיסציפלינות השונות ורצון מתמיד ללמוד ולפתח חזון מקצועי
משותף.
לנוכח הנכויות המגוונות אשר מאפיינות את מטופלי השירות )נכויות פיסיות וחושיות( קיימת קשת של
אסטרטגיות טיפוליות מגוונות אשר מתמודדות באפן רגיש עם הנכויות השונות .הידע שהצטבר בשנות
עבודתה של דלת פתוחה – רעות מתורגם להפצה על ידי ארגון כנסים ייחודים המיועדים לאנשי מקצוע
ולאנשים עם נכויות ברחבי הארץ כמו למשל :הכנס "אהבה עיוורת -אהבה רואה" בשיתוף אוניברסיטת
בר אילן" ,מיניות נגישה" בשיתוף עמותת המרפאים בעיסוק וימי עיון נוספים מתוכננים ברחבי הארץ.
יתר על כן ,צוות דלת פתוחה יזם קורסים ראשונים מסוגם כמו קורס הנחיית קבוצות לחינוך מיני חברתי
לאנשים עם נכויות המיועד לאנשי מקצוע עם נכויות גופניות  ,חירשות ועיוורון העתידים להיות מנחים.
אין לי ספק ,שדלת פתוחה רעות מובילת דרך ותורמת לאיכות חייהם של אנשים עם נכויות בתחום אשר
עד כה לא זכה לטיפול מקצועי ראוי ולכן אני ממליצה עליה בחום ובהערכה רבה.
בברכה,
ד"ר ליאורה פינדלר
ראש מגמת שיקום
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