
"כוונים" עמותה לקידום צעירים עם צרכים מיוחדים בישראל.
"ניהול עצמי משולב בקהילה"  זהו המשפט המנחה בחזון העמותה.
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באמצעות מודל ייחודי המשלב בין עקרונות החינוך הבלתי פורמאלי ועקרונות שיקומיים הקימה העמותה 
מספר תכניות אשר כולם מכוונות להקניית כלים לניהול עצמי משולב בקהילה בקרב צעירים עם צרכים 

מיוחדים. 
באמצעות תכניות חדשניות המפתחות יכולות ניהול עצמי תוך מעורבות בקהילה, אנו מעודדים צעירים ובוגרים 

עם צרכים מיוחדים לקחת אחריות על חייהם, להשפיע על מהלכם ולממש חיי עצמאות ועשייה. 
כל מאמצנו מכוונים להפוך אותם מצרכני שירותי סיוע לסוכני שינוי, המשפיעים לא רק על חייהם אלא גם על 

הקהילה הסובבת ועל הכרתה בזכותם הטבעית להשתייך אליה ולהיות שותפים מלאים בחברה. 
שירותי העמותה ניתנים בפריסה ארצית לכל מגזרי האוכלוסייה. 

בשנת 2013, מוטבים מפעילותה למעלה מ- 240 אנשים ומשפחותיהם.
התכניות של כוונים הן הוליסטיות ומתקיימות במישור האישי, המשפחתי והקהילתי. 

הן מבוססות על עקרונות של עצמאות, נתינה הדדית והתנדבות ככלי להעצמה ופיתוח אישי, הנעים מהפרט 
אל הכלל (קבוצת השווים). 

להלן עיקרן:

1.  מועדונית שיקומית ללקויי שמיעה וחירשים בגילאי 12 – 15 הכוללות פעילות חברתית, חוגי העשרה, הקניית 
כישורי חיים ושיפור מיומנויות תקשורת. 

2.  בגובה עיניים - תנועת נוער שיקומית לצעירים עיוורים ולקויי ראייה בגילאי 10-18, המשלבת פעילות 
חינוכית, חברה ופנאי עם קבוצת השווים.

3.  מכינות כנפיים – תכנית בת שנתיים לצעירים בגילאי 18-30 המטפחת עצמאות במסגרת קבוצתית, 
מוטיבציה ללמידה, ומעורבות בחיי חברה באמצעות שירות לאומי או צבאי פורמאלי, הקניית כישורי חיים 

ותכנית לימודים לגיבוש זהות מקצועית או אקדמית. 

4.  מסלול בוגרים - תכנית מעקב וליוויי לבוגרי המכינות הכוללת דיור משולב בקהילה בדירות נגישות בנהרייה 
וליווי של צוות רב תחומי, סדנאות לכישורי חיים, הכשרה תעסוקתית והכוונה ללימודים.

5.  החנות למשמעות - מרכז להכשרה מקצועית בתחום המסחר והמכירות בחנות בעיר העתיקה בעכו 
המוכרת מוצרי סחר הוגן ועבודות מעשה ידי אומנים עם צרכים מיוחדים. לקראת תום שנת החונכות, כל עובד 

מקבל ליווי למציאת מקום עבודה בשוק החופשי. 

6.  תכנית מנטורים – איתור צעירים בעלי צרכים מיוחדים, אשר אינם נמצאים במסגרת ולא מקבלים סיוע 
קהילתי. התוכנית מעניקה ליווי (חונכות) ובניית תוכנית קידום אישית.

7.  אשכולות דיור – מעטפת תמיכה וליווי לקידום חיים עצמאיים בקהילה (עבודה, צריכת שירותים ועוד). 



"כוונים" עמותה לקידום צעירים עם צרכים מיוחדים בישראל.

מפת פעילות
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נהריה
מכינת כנפיים לצעירים שנה ב'

+ תוכנית כוונים לבוגרים

בוסתן הגליל
מכינת כנפיים

עכו העתיקה
החנות למשמעות

קריות
אשכולות דיור

חיפה
מכינת כנפיים לחירשים וכבדי שמיעה

באר יעקב
תנועת נוער "בגובה העיניים"

לצעירים עיוורים ולקויי ראייה.

יגור
מועדונית לחירשים וכבדי שמיעה

מכינות כנפיים (כנפיים לצעירים, בוגרים ותוכנית כנפיים ללקויי שמיעה) - 45 חניכים
מועדונית יגור - 20 בני נוער

מנטורינג - אזור הצפון כ- 40 איש
אשכולות דיור - 20 איש

בגובה העיניים - כ- 50 חניכים

אזור הצפון 
מנטורינג – ליווי אישי לצעירים

עם מוגבלות בצפון.


