


רקע



 מתן שירותי שיקום וטיפול בקהילה למתמודדים
   עם מגבלה נפשית ולבני משפחותיהם 

 פיתוח שירותים חדשניים בתחום בריאות הנפש
 הגברת המודעות החברתית לתחום בריאות הנפש

 קידום זכויות מתמודדים

מטרות העמותה



דיור

שירותי העמותה



תעסוקה

שירותי העמותה



חברה ופנאי - "בשותף"

שירותי העמותה



תמיכה וייעוץ למשפחות )מילם(

שירותי העמותה



תכירו את המיזמים שלנו 

מיינד אנד פיטנס הוא מיזם ייחודי לפיתוח אורח חיים 
בריא ושמח.מועדון ספורט לחברים, המיועד למתמודדים 

עם מגבלה נפשית אשר רוצים לחיות נכון, באווירת 
בריאות והנאה ובחברת אנשים טובים. המיזם מציע 

תוכנית לירידה במשקל, ליגת כדורסל, פעילות קרוספיט 
ופעילויות חתירה במרכז דניאל.

.תל אביב ורמלה

פרויקט  הכשרה  למתמודדים  המעוניינים  להשתלב 
במקצועות המטבח ושירותי קייטרינג מסחרי.

רמת גן, כרמיאל ועפולה
מרכז הכשרה למתמודדים המעוניינים להשתלב בתחום 

מכונאות האופניים. רמת גן

מרכז סיוע פסיכולוגי לצעירים המתמודדים עם קשיים 
רגשיים, מבוסס על התכנית האסטרטגית הלאומית של 
אוסטרליה, להתמודדות עם בריאות הנפש בקרב צעירים.



מקום של טוב הינו מיזם תעסוקתי – חברתי בפריסה 
ארצית, המאפשר לציבור לקיים אירוע עסקי או פרטי על 
ידי שימוש באחד ממרכזי אנוש, במקביל מספק המיזם 
תעסוקה והכנסה נוספת למתמודדים. פריסה ארצית

העסקים החברתיים שלנו

חנות אנושופ הוקמה במיוחד על מנת להביא ישירות אליכם 
את המוצרים הנפלאים המיוצרים על ידי מתמודדים בעמותה. 

כשאתם רוכשים באנושופ, אתם גם נהנים ממוצר איכותי 
בעיצוב אישי ומקורי וגם תורמים בחזרה לקהילה.

הרווח ממכירת המוצרים מועבר ישירות למתמודדים כתגמול 
על עבודתם ומקדם את פרנסתם באופן מכבד ומעצים.

www.enoshop.co.il

מרכז הכשרה והדרכה אקולוגי 
חווייתי לכל הגילאים המופעל על ידי 

מתמודדים. גבעתיים

מוקד טלפוני 
המופעל על ידי מתמודדים 

בשיתוף חברת תקשוב. תל אביב



איך אתם יכולים להשתלב?

  תרומה
תרומה כספית, ו/או אחרת לעמותה דרך אתר אנוש

 www.round-up.org.il או באמצעות עיגול לטובה

 לחנות אנושופ
לחצו כאן

התנדבות
התנדבות היא בסיס ליצירת שינוי חברתי 

בואו להתנדב באחד מסניפי העמותה או המיזמים השונים
פרטים באתר אנוש

מעסיק מתמודדים?  מוצרים

http://www.enoshop.co.il/


ניתן לפנות למרכז המידע באמצעות
טלפון 1-700-551616

yeutz@enosh.org.il או בדוא"ל

חשוב לזכור - מרכז המידע אינו קו חירום. 
במידה ואין מענה ניתן להשאיר הודעה או לשלוח מייל

מרכז מידע
צרו איתנו קשר

מרכז מידע והכוונה בנוגע לשרותיי השיקום ולתהליכי 
ההשתלבות במסגרות  סל שיקום בכלל ושירותי העמותה 

בפרט. הצורך במתן מידע נפל על אוזניים קשובות 
בעמותת אנוש והביא להקמת מרכז המספק מענה.

מרכז המידע פועל בימים א׳ - ה׳
בין השעות 16:00-8:00

מרכז המידע מאויש ע"י שתי רכזות מידע בעלות ניסיון 
עבודה בתחומי השיקום בבריאות הנפש.

במרכז ניתן לקבל מידע והכוונה
על מגוון שירותי השיקום של העמותה:

 שרותי דיור, תעסוקה, חברה ופנאי, יעוץ לבני המשפחה
 קידום בריאות ופעילויות ספורט, נופשים בארץ ובחול, כנסים
 שיתופי פעולה עסקיים, העסקת מתמודדים בשוק החופשי

 מידע בנוגע לתרומות והתנדבות
 שימוש במתקני העמותה במסגרת פרויקט "מקום של טוב"

http://www.perry-creative.com/

