הכרה והוקרה ממלכתית
בכל שנות קיומו¨ לקח איל¢ן חלק פעיל ומשמעותי בעשייה למען
רווחתם של הנכים¨ התאים עצמו לצרכים המשתנים והיה פורץ דרך
בפיתוח שירותי שיקום חדשניים ובהקמת מוסדות לנכים קשים Æלאור
הישגיו הרבים של הארגון ותרומתו הגדולה להתפתחות תרבות
הנתינה וההתנדבות בחברה הישראלית¨ זכה איל¢ן ב¢אות הנשיא
למתנדב ¢לשנת תשס¢ד © ®≤∞∞¥ובמוצאי יום העצמאות ה ≤∂ למדינת
ישראל הוענק לאיל¢ן פרס ישראל לשנת תש¢ע¨ על מפעל חיים ≠
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה Æקבלת הפרס היוקרתי הינה הכרה
לאומית לגודל העשייה של איל¢ן למען החברה בישראל בכלל ולמען
אוכלוסיית הנכים בפרטÆ

¢כל יום לנצח מחדש¢
איך הכול התחילø
בשנת ≤ ¨±πµימי מגפת הפוליו בישראל¨ התארגנה קבוצת רופאים
והקימה את אילנשי¢ל≠פוליו Æהארגון יזם והפעיל תוכניות סיוע לנפגעי
הפוליו ומשפחותיהם¨ גייס תומכים ומתנדבים רבים ועד מהרה
פעילותו התרחבה וקמו לו סניפים בכל רחבי הארץ Æלצד
אילנשי¢ל≠פוליו פעל באותה עת ארגון שתל¢ם¨ ארגון הורים לילדים
נפגעי שיתוק מוחיןÆ
בשנת  ¨±π∂¥יותר מעשור שנים לאחר שדעכה מגפת הפוליו¨ התקיימה
הוועידה השנייה של ארגון אילנשי¢ל≠פוליו ובה הוחלט לצרף לארגון
לצד הילדים נפגעי הפוליו גם ילדים נכי שיתוק מוחין Æמן האיחוד שבין
אילנשי¢ל≠פוליו לבין שתל¢ם נולד∫
איל¢ן≠איגוד ישראלי לילדים נפגעים
שמאז ועד היום הינו הגוף המוביל בישראל בטיפול בילדים ובוגרים
בעלי מוגבלויות פיזיות¨ אשר סובלים מנכויות מוטוריות וממחלות שריר
ועצב שונות כגון∫ שיתוק מוחין© ¨®cÆpניוון שרירים וכד‘Æ

מביטים אל העתיד
מיום היווסדו פעל איל¢ן בדבקות על מנת לדאוג לרווחתם הפיזית
והנפשית של הנכים ושמר על הקו המנחה שקבעו המייסדים ≠
העלאת רמת השירותים¨ מציאת פתרונות שיקומיים ופיתוח תכניות
ואמצעים חדשניים אשר יביאו לשיקומם¨ קידומם ושילובם של הנכים
בחברה Æכל זה נעשה תוך הקפדה יתרה על שמירת כבודו של הנכה
והתייחסות אליו כאדם ¢שונה אבל שווה Æ¢אנו ממשיכים להיות
קשובים לצרכים הייחודים של בעלי המוגבלויות הפיזיות ופועלים
להכשיר ולפתח שירותים מתאימים עבורם¨ תוך שיתוף פעולה עם
גורמים מוסדיים¨ ממלכתיים וציבוריים בישראל ובחו¢ל אשר שותפים
לדרכו ולחזונו של איל¢ןÆ

איל¢ן נעזר בפעילותו במתנדבים רבים ומרבית תקציבו
מגיע מתרומות וממענקים של אנשים ומוסדות אשר
מזדהים עם מטרותיו Æהארגון פועל על פי חוק וללא
כוונת רווח¨ מקפיד מאוד על הפניית התרומות ליעדם
וממעט עד כמה שניתן בהוצאות מנהלתיותÆ
איל¢ן הינו ארגון מוכר לצורך קבלת פטור ממס
על תרומה בישראל ובחו¢ל
מס ßהעמותה בישראל ≤µ∏≠∞∞≥≠∂≤¥
מרכז איל¢ן∫ רח‘ יÆל Æגורדון  ¨πתל≠אביב ∏∂≥¥µ
טל ¨∞≥≠µ≤¥∏±¥± ∫ßפקס∫ ∏≤∏∞≥≠µ≤¥π
דוא¢ל∫ ilan@ilan-israel.co.il
בקרו באתר איל¢ן www.ilan-israel.co.il
ובדף איל¢ן בפייסבוק

ומאז העשייה נמשכתÆÆÆ

ניצחון הרוחÆÆÆ

סיוע אישי ברכישת אביזרי שיקום

כיום¨ מעניק איל¢ן את שירותיו באמצעות  ¥±סניפים ולמעלה מ ∞≥
מוסדות הפזורים בכל רחבי הארץ ממטולה ועד אילת¨ מסייע לנכים
מכל המגזרים∫ הקיבוצים¨ המושבים¨ המגזר הערבי¨ המגזר החרדי
ועוד ÆÆÆמלווה את הנכים בכל שלב בחייהם¨ ומעמיד לרשותם רצף של
שירותים¨ החל מרגע איתור המוגבלות ועד ∞≤Æ±
הארגון תומך במכונים להתפתחות הילד¨ בגני הילדים¨ בבתי הספר
בחינוך המיוחד ומסייע באופן פרטני לילדים המשולבים במסגרות
חינוכיות רגילותÆ

מתוך אמונה כי לספורט יש חלק חשוב ומרכזי בתהליך שיקומם של
אנשים בעלי מוגבלויות גופניות¨ וכי הוא משמש גורם חיוני אשר תורם
לשיפור התדמית העצמית ומסייע להשתלבות בחיי עבודה
ויצירהמפעיל איל¢ן שני מרכזי ספורט גדולים לנכים¨ בהם מושם דגש
מיוחד על פעילויות ספורט שיקומי Æבנוסף מטפחים במרכזים אלו את
הספורט התחרותי¨ בו יש לספורטאי איל¢ן היסטוריה ארוכה של
הצלחות אשר כוללות זכיות באליפויות עולם ובמדליות אולימפיותÆ

הארגון מגיש סיוע אישי לנכה ולבני משפחתו במימון טיפולים
שיקומיים וברכישת ציוד עזר ואביזרי שיקום כגון∫ כסאות גלגלים¨
הליכונים¨ מחשבים מותאמים ועוד ÆÆÆומתמקד בעיקר במימון פעילויות
שיקום ורווחה ובמתן מענה לצרכים שאינם מקבלים פתרון מן
הגורמים המוסדיים השוניםÆ

לנכים הבוגרים¨ מציע איל¢ן פעילות במרכזי היום לשיקום¨ הכשרה
ותעסוקה Æהארגון מפעיל מעונות מגורים לבוגרים בירושלים ובקרית
חיים וכן מעון ביתי ייחודי לילדים נכים בירושלים Æמעונות אלו נבנו מתוך
הצורך למצוא פתרון חוץ ביתי לנכים שהתבגרו ואינם יכולים להשתלב
בדיור רגיל בקהילה Æבמעונות מוצאים הדיירים בית חם ותומך≠ ¢בית
לחייםÆ¢
הארגון יוזם פרויקטים רבים בכל רחבי הארץ אשר באים לתת מענה
למסגרות קיימות Æתומך בהקמה ובהפעלה של מסגרות חדשות
לאוכלוסיות הנכים¨ ובפיתוח¨ שדרוג והצטיידות למסגרות איל¢ן אשר
מסייעות לנכיםÆ

פעילויות תרבות והעשרה
עצמאות¨ שיקום ותעסוקה
במרכזי היום של איל¢ן נותנים מענה לצרכיהם החברתיים והתרבותיים
של הנכים ומוציאים אותם ממעגל הבדידות והשגרה Æבמרכזים מוצעת
לנכים בוגרים בעלי מוגבלויות קשות¨ מסגרת יומית עם מגוון פעילויות
ושירותים כגון∫ פיזיותרפיה¨ ריפוי בעיסוק¨ השלמת השכלה¨ סדנאות
יצירה באמנות¨ שימוש במחשב¨ מוסיקה ועוד ÆÆÆכאשר לכל נכה
מותאמת הדרכה בתחומים אלה בהתאם לבחירתו ועל פי יכולותיוÆ
דגש מיוחד ניתן להקניית מיומנויות לעצמאות ולפיתוח כישורי חיים¨
במטרה לסייע לנכה להגיע לשילוב מרבי בקהילה Æלצורך כך¨ מלווה
העובד הסוציאלי של מרכז היום את הנכה ומשפחתו ומגיש להם
עזרה ותמיכה¨ תוך שיתוף הגורמים הרלבנטיים בקהילהÆ

בסניפי איל¢ן מתקיימות פעילויות שיקום ורווחה רבות המיועדות
לנכים בכל הגילאים∫ שחייה ורכיבה טיפולית¨ טיפול באמצעות בעלי
חיים¨ הפעלת מועדוניות לילדים בשעות אחר הצהרים¨ ועוד מגוון
רחב של פעילויות תרבות והעשרה כגון∫ תנועת נוער¨ מועדונים
חברתיים לצעירים ובוגרים¨ להקות ריקודים בכיסאות גלגלים¨
מקהלות¨ וחוגים שונים Æגולת הכותרת של הפעילות החברתית באיל¢ן
הינה מפעל הקייטנות ומחנות הנופש¨ אשר מתקיימים בחודשי הקיץ
בקיבוצים ובישובים הקהילתיים להנאתם ורווחתם של הילדים הנכיםÆ

ידידינו בארץ ובעולם
לאיל¢ן אגודת ידידים בישראל וכן אגודות ידידים רשומות ומוכרות
בארה¢ב¨ קנדה¨ אנגליה¨ גרמניה וצרפתÆ
ידידינו מעניקים תמיכה ועידוד לפעולותינו¨ דואגים להפיץ את המידע
על הארגון ופעולותיו¨ תורמים להרחבת הידע המקצועי של איל¢ן
באמצעות חילופי מידע עם ארגונים דומים בארץ ובחו¢ל ובעיקר
נרתמים לאסוף תרומות ולארגון אירועים על מנת לגייס את
המשאבים הנחוצים לקידום מטרותינו Æרבות מן הפעולות וההישגים
של איל¢ן לאורך השנים¨ הושגו במידה רבה¨ בעזרתם ובסיועם הנדיב
של אגודות הידידים בארץ וחו¢לÆ

