עבודה ורווחה
אספקת כל השירותים או ה מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי
הפעילות הבאים:

זכויות ניצולי שואה
()1

טיפולים רפואיים ונפשיים לניצולי שואה;

()2

שירותי תיאום טיפול ,הפעלת מתנדבים להפגת בדידות ,וביקורי בית נדרשים;

()3

מוקד מרכז מידע לניצולי שואה;

סיעוד בקהילה לרבות נותני שירותי סיעוד פרטיים ושירותים הניתנים על ידי גורם
()4
שלישי;
()5

שירותים ייחודיים לניצולי שואה כולל אביזרים רפואיים ולחצני מצוקה;

()6

שירותים סוציאליים לניצולי שואה;

המוסד לביטוח לאומי
( )1מערך הסיעוד בקהילה ובכלל זה המטפלים הסיעודיים לרבות מטפלים המספקים
שירותים שלא דרך המוסד לביטוח לאומי;
( )2ספקי שירותים לזכאי גמלת סיעוד דוגמת שירותי כביסה ,מוצרי ספיגה ,לחצני
מצוקה;
( )3נותני שירותים בתחום הסיעוד לרבות נותני שירותים המספקים שירותים שלא דרך
המוסד לביטוח לאומי;
()4

יועצים ומעריכי תלות לקביעת רמת התלות בסיעוד;

()5

ספקי מוקד מידע לאזרח;

( )6יועצים רפואיים המספקים למוסד לביטוח לאומי ייעוץ רפואי לצורך טיפול
בתביעות.
()7

רופאים ונותני שירות לעניין קביעת דרגת נכות.

שירותי עבודה ורווחה
( )1מסגרות חוץ ביתיות למעט מעונות ממשלתיים למוגבלים שכליים התפתחותית
ומעונות ממשלתיים לנכים;
()2

מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים לבוגרים ומזדקנים עם מוגבלות;

()3

שירותי תמיכה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ולמשפחות במצוקה;

()4

מועדוניות ופנימיות יום לילדים בסיכון;

()5

מרכזי היום ומועדונים לאזרחים ותיקים;

()6

גופים מפעילים המטפלים בהשמות ילדים במשפחות אומנה ובליווין;

()7

מוקדים טלפוניים שמפעיל משרד הרווחה ושירות התעסוקה באמצעות מיקור חוץ;

()8

מרכזי יום לשיקום מונע לעברייני מין;

()9

מרכזי יום לטיפול בגברים אלימים;

()10

מרכזי הגנה ומרכזי טיפול בנפגעי תקיפה מינית;

()11

מרכזים לטיפול ולמניעה של אלימות במשפחה;

()12

דיור מוגן לאזרחים ותיקים;

()13

בתי אבות;

()14

גופים המספקים שירותי הסעה לאוכלוסיות שזקוקות לסיוע;

()15

מרכזי הכוון תעסוקתי והשמה;

()16

ארגונים ותאגידים הפועלים למען אוכלוסיות שזקוקות לסיוע;

( )17תאגידי אפוטרופסות וכל אדם המבצע עבורם את התפקידים שהם מחויבים בהם
מכוח מינוים כאפוטרופסים ,לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב.1962-
()1

מוקד פניות ציבור האזרחים הוותיקים של המשרד לשוויון חברתי;

()2

שירותי סיוע פסיכו-סוציאלי לאזרחים ותיקים ולמתנדבים;

()3

יועצים לענייני אזרחים ותיקים ברשויות המקומיות;

()4

קמפוס  – ILהמיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית;

()5

הפעלת מערך סטודנטים מלגאים למען אזרחים ותיקים;

()6

רכזי מעורבות חברתית ברשויות המקומיות;

()7

מובילי ומנהלי מיצוי משאבים ברשויות המקומיות במגזר הערבי.

