"בשבילך"
מרכז טיפולי תמיכתי לנשים במעגל הזנות
למי אנחנו פונים?
נקודת המוצא של התוכנית היא שנשים נלכדות במעגל הזנות מתוך נסיבות חיים של מצוקות
רגשיות ,נפשיות וכלכליות .חיי הזנות מלווים בהשפלה ,אלימות והתמכרויות.
התכנית פונה לנשים הנמצאות במעגל הזנות על כל הרצף נשים העוסקות בזנות דיסקרטית
ובזנות רחוב  .נשים מכורות ובלתי מכורות.
מטרת התכנית:
לקדם את החלמתן של נשים בזנות והפסקת מעגל הניצול וההדרה החברתית תוך שאיפה
לחברן מחדש לחברה באופן מיטיב.
הטיפול בנשים נע מגישת מזעור נזקים ,טיפול חירום ,עד לבניית תכנית שיקום עם אופק
תעסוקתי חלופי לעיסוק בזנות.
מרכיבי התכנית:
מרכז טיפולי הפועל בשעות היום המציע טיפול ,ליווי ,תמיכה ,תיווך מול רשויות ,מקום
להפוגה ולפסק זמן ,ארוחות חמות ,מסגרת חברתית .המקום משמש מעין "בית חם" לשעות
היום .התכנית מבוססת על התפיסה שהקשר עם הנשים צריך להתחיל במקום בו הן נמצאות
ולכן מרכיב היישוג בתכנית הינו מרכזי והוא כולל :עבודת רחוב וסיורים ליליים בזירות הזנות
ברחבי העיר חיזור ואיתור אינטנסיביים.
לפניות:
08-9478248

-086278558פקס

0577956411

יהודית אילת אוזן27.10.11 ,
המרכז פתוח כל יום מ  8בבוקר עד השעה  .16.00יש לנו מגבלה של שעות מכיוון שאנו
יושבים ביחידת דיור הצמודה לדירת מעבר של מכורות נקיות ונמנעים ככל האפשר
ממפגש בין נשים מכורות לנקיות .השאיפה כרגע היא להרחיב את הפעילות גם ללינת
חירום .אנחנו בקשר עם הגורמים המקומיים המטפלים בנשים נפגעות התמכרויות וכמובן

בקשר הדוק עם סלעית ואף אופק נשי ,נעזרים בהם ולומדים מניסיונם .כמובן שחמוטל
יודעת על קיומנו .גם אנו מחלקים "מראות" במקום כרטיסי ביקור ושם מופיע חוץ ממספר
הטלפון שלנו גם המס' טל' של קו הסיוע .אנו עדיין בחיתולים ועבודה רבה לפנינו .עד כה
איישנו את המקום אני )עו"ס ומרכזת הפרויקט( ומנטורית בחצי משרה .בקרוב נפעיל אם
בית דבר שאני מקווה יפנה אותנו לתגבור שיווק ואיתור .אנו יודעות לדווח על כ 34-35
נשים .לא כולם הגיעו למרכז לקבל שירות ואנו בסוג של תהליך למידה משותף של למידת
הצרכים והתאמת המענים .אני מודה לך על התמיכה והעידוד .אני לגמרי זקוקה להם.

