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 רקע

 פעילותכוללים ש יומיום חיי להוביל פסיכיאטריות מגבלות עם אנשים של באפשרויות בסיסית חשיבות בעל הוא הבית

לפעילות בקונטקסט של הבית עולה הצורך להתייחס להזדמנויות . בבית מזמנם גדול חלק מבליםכאשר הם , משמעותית

כי לדיירים בדיור נתמך היו הזדמנויות עשירות יותר לאינטראקציות  הבשבדיה הרא ךערספור מחקרים. מחקר שנ-באין

נקשרו ליותר בדיור חשף כי רמות מעורבות גבוהות יותר  אחראלה שגרו לבדם. מחקר  לעומת הת שגריוחברתיות ולפעילו

 המגורים. מצבמשביעות רצון 

הסדרי מגורים לאנשים עם מגבלות פסיכיאטריות יכולים לנוע בין דיור עצמאי בדירתו של האדם ללא תמיכה, ועד דיור 

וממוקם בבתים קבוצתיים או דירות השוכנות בבניין אחד תחת השגחה. נתמך שקושר את הסדר המגורים עם תמיכה 

)להלן גם: . בניהול ענייניו תגורר בביתו מקבל תמיכה מאיש מקצועצורת ביניים היא דיור רגיל עם תמיכה, שבו אדם המ

רמת בהקשר זה נמצאה דיירים בדיור נתמך הם בעלי מגבלות פסיכיאטריות חמורות ומראה כי הספרות  "דיור רגיל"(.

חיובית מכוונת להגברת הפעילות בדיור נתמך הובילה להתקדמות המצא כי שיטה נבשבדיה . בקבוצה זו פעילות נמוכה

בריאות. מכל מקום, דרוש יותר ידע לגבי האופן שבו אנשים המתגוררים בדיור נתמך ואלו -בהקשר של פעילות וגורמי

ומעורבותם בפעילות  ,הגרים בדיור רגיל עם תמיכה, תופשים את מצב הדיור שלהם מבחינת נגישות לפעילויות מספקות

 תמיכה אופטימאלית יכול לקדם החלמה.מחקרים קודמים הראו כי דיור עם בסביבה הביתית. 

במחקר הנוכחי הוגדרה כפעילות יומיומית במובן רחב, כולל פעילויות הקשורות לעבודה, עבודות הבית, טיפול  'פעילות'

לרוב מבוצעות מחוץ לבית, עצמי, וכל סוגי פעילות הפנאי )גופנית, תרבותית, וחברתית(. בעוד שפעילויות הקשורות לעבודה 

קשר חזק בין פעילויות שהן  מצביעות על . ראיות , לרוב מתרחשים בסביבה הביתיתהטיפול בבית, טיפול עצמי ופנאיהרי ש

 .(wellbeingווחה נפשית ), לבין ר(engagement) משמעותיות, מספקות ומעוררות מעורבות

דיור רגיל דיירי דיור נתמך לבין דיירי  הבדלים משמעותיים בין כמה  פומתמודדים בשבדיה חשלבדיור  יםהעוסק םמחקרי

במחקר שביעות רצון, מתמודדים בדיור נתמך היו מרוצים יותר מחייהם החברתיים אך פחות מרוצים מביצוע עם תמיכה. 

הדאגה הראו כי  אותו פרויקטמסגרת מחקרים איכותניים בהתמיכה לעומת מתמודדים בדיור רגיל המקבלים תמיכה. 

 בפרט עקב(, "being deprived of self-determination")הכוונה עצמית" מניעת מך הייתה "המרכזית של דיירי דיור נת

מצד שני, הדאגה העיקרית של אנשים בדיור רגיל עם תמיכה הייתה "המשימה הבלתי השלכות של הארגון והמבנה. 

השוואה נוספת של אנשים בדיור נתמך עם קיום יומיומי מסובך.  בהתמודדותאפשרית של חיי היומיום", במיקוד על קשייהם 

 קשרים שונים של דיור.הלעומת דיור רגיל עשויה לספק אינדיקציות נוספות בנוגע לסוג התמיכה הנחוץ בהתאם ל

 

 מטרת המחקר
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דיור נתמך  –מטרת המחקר הנוכחי להשוות אנשים עם מגבלות פסיכיאטריות המתגוררים בשני הקשרים שונים של דיור 

פעילויות יומיומיות מספקות, המשמעות , בנוגע לתפישתם לגבי רווחה נפשית, מעורבות –עם תמיכה )עצמאי( ודיור רגיל 

דמוגרפיים, תפישת הרווחה הנפשית, -נבחנה חשיבותם של גורמים סוציוושביעות רצון מהדיור. , פעילותהמיוחסת ל

 ון מהסדר המגורים.רצהעבור שביעות  - הוהמשמעות המיוחסת לבדיור הפעילות היומיומית 

 

 שיטה

שעות  24מקבץ של מקומות דיור שבו תמיכת אנשי צוות יכולה לנוע בין פעילות בשעות המשרד לבין דיור נתמך הינו 

או חדר שינה ואזור  ,דירה מרוהטת ומצוידת במלואה בבניין דירות הםהתנאים בדיור נתמך י הדייר. כביממה, בהתאם לצר

, הדיירבבעלות או בשכירות של דיור רגיל עם תמיכה מתייחס לדירה או בית מקלחת ומטבח משותפים.  לצד יםישיבה פרטי

התמיכה ניתנת החל מאחת לשבוע ועד פעם . המוניציפאליים דיורהשירותי תמיכה מהוא מקבל  שםבשוק הדיור הרגיל, 

 .הדייראו פעמיים ביום, בהתאם לצרכי 

, שלהן אקונומי-מבנה הסוציובו גודלןבשונות רשויות מוניציפאליות הכוללים דיה, במחקר זה נבחרו ארבעה אזורים בשב

רשויות מקומיות/מחוזות, לכל אחת מספר יחידות  21 השתתפובסך הכל  על מנת להשיג מגוון ושונות בקרב המשתתפים.

כמעט כל . דיירים( ובמיקומם 5-12של דיור נתמך וצוותי תמיכה לדיור רגיל. הצוותים היו שונים בכמות הלקוחות שלהם )

 , ובדיור רגיל נדיר היה למצוא יותר משעתיים של תמיכה בשבוע.24/7היחידות לדיור נתמך סיפקו תמיכה 

 

 רמחקהכלי 

והשתתפות בפעילות של  ,, תפיסה ביחס לבעיות בריאות(דיווח עצמילפי )גורמים דמוגרפיים, אבחנה  – שאלון רקע

 מסגרות יום.

 .וחברתי ,רמת תפקוד פסיכולוגי, תעסוקתי(: Global assessment of functioning: GAF) – תפקודת סולם להערכ

"בריאות עכשווית בהשוואה לשנה האחרונה", ו"בריאות  ,עכשווית" : "בריאותלגבי תפיסות - עצמי של בריאות-דירוג

 עכשווית בהשוואה לאחרים בני גילך".

 איכות חייםשאלון 

 (self-masteryשליטה עצמית ) סולם להערכת

-תוךמשימות ( 1: סולמות-מכיל שני תת, ה"(Process of Recovery Questionnaire: QPR) - שאלון החלמה אישית

גורמים בינאישיים שתורמים להחלמה ( 2; )לדוגמא: "אני יכול להיות מעורב ופעיל בחיים שלי"( החלמהלהקשורות  אישיות

 (.לדוגמא: "לפגוש אנשים שהיו להם חוויות דומות גורם לי להרגיש יותר טוב")

בשאלון זה . נפשלאנשים עם מחלות  כלי לתיאור פרופילים של מעורבות תעסוקתית - פרופיל המעורבות התעסוקתית

מחולק השעות,  24דף יומן לתיעוד כולל תעסוקה מתייחסת לכלל פעילויות היומיום שאנשים מבצעים, כולל עבודה. הכלי 
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עיסוקים שבוצעו, לסביבות החברתיות והגיאוגרפיות, ולמחשבות ורגשות שאלות המתייחסות לעם  ,למרווחים של שעה

 .אישיים בנוגע לפעילות שבוצעה

הוערכה באמצעות כלי המכסה ארבעה תחומי עיסוק יומיומיים:  - רצון מעיסוקי היומיום ומהאיזון התעסוקתישביעות 

באמצעות  יםביצוע בתחומים אלה מדווח-רצון מהביצוע, או איהשביעות רמת עצמי. -עבודה, פנאי, מטלות הבית, וטיפול

בתחום  דעתו של המשיב בנוגע לאיזון בעיסוקיו -התעסוקתי פריט לדירוג האיזון כל תחום בנוסף, בפריטים.  13מענה על 

 .("הרבה יותר מידי"  ועד"הרבה מתחת לרצוי", )החל מ

"תפישת המשמעות של פעילות בדיור", בהשראת מדד  פיתח מדד להערכתצוות המחקר  - פעילויות בתחום המגורים

מתייחסים לנגישות לפעילות  היגדיםה: שלי תורם לכך ש..."הפותחים במילים: "הדיור לדירוג היגדים  48מדד כולל הדומה. 

אפשרויות , שילוב חברתי )למשל: "אני מרגיש תחושת שייכות לקבוצה"(, )כגון: "אני יכול לעשות פעילויות שטובות עבורי"(

 ונהלים"(. םלגבי כללי"אני מקבל כאן מידע "אני מרגיש שיש לי יכולת במשהו"( וארגון ומידע )למשל: להתפתח כאדם )כגון: 

פעילויות, אינטראקציות יותר כחלק ממדד זה, המשתתפים דירגו גם האם הם מעוניינים ביותר מכל אחד מההיבטים: 

 בהקשר של הדיור. - מידעאו /חברתיות, התפתחות אישית, ו

התבקשו המשתתפים לצורך המחקר הנוכחי פותח שאלון שביעות רצון בדיור, על בסיס שאלון קיים.  - שביעות רצון בדיור

 הבית הפיזי, והתמיכה שהם מקבלים כדי לנהל אותו ולהסתדר. מבחינת מגורים שלהםההסדר שאלות לגבי ללהתייחס 

 

 ממצאים

(, 48-46)ל הממוצע יהקבוצות היו דומות בג נתמך.דיירי דיור  155-דיירי דיור רגיל עם תמיכה ו 111-נאספו נתונים מ

הייתה רמת השכלה נמוכה יותר, והם  בשתיהן רוב המשתתפים ילידי שבדיה. בקרב דיירי דיור נתמך היו יותר גברים,

בקרב דיירי דיור רגיל היו יותר משתתפים נשואים/חיים במשותף,  התגוררו במשך תקופה קצרה יותר בדירה הנוכחית.

 ., לילדים והורים

 

 בריאות ורווחה נפשית

כמעט כולם בשתי הקבוצות דיווחו כי יש להם אבחנה פסיכיאטרית, רובם נטלו תרופות נוגדות פסיכוזה. בקבוצת הדיור 

זו  ההנתמך הייתה שכיחות גבוהה יותר של פסיכוזה, ושכיחות נמוכה יותר של חרדה/הפרעת מצב רוח, ו"אחר". בקבוצ

 דיווחו יותר אנשים על בעיות פסיכולוגיות, אך עדיין הם דירגו את בריאותם הכללית כטובה יותר לעומת קבוצת הדיור הרגיל.

לא נמצא הבדל בשליטה העצמית לא נמצא הבדל בין הקבוצות בתפישות של בריאות עכשווית לעומת השנה שעברה. 

(Self-mastery .)ואת ההחלמה האישית שלהם גבוה יותר העריכו את איכות חייהם המשתתפים קבוצת הדיור הנתמך ב

 .יותר בקבוצת הדיור הרגיל הגבוה יתההי (GAFהערכת התפקוד )מאשר קבוצת הדיור הרגיל. 
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 גורמים הקשורים לפעילות

שביקרו יום. משתתפי דיור רגיל -מרכזברוב המשתתפים בשתי הקבוצות עשו הליכה יומית וכמחצית בכל קבוצה השתתפו 

שהו שם יותר שעות לעומת דיירי הדיור הנתמך. בנוגע לתפישת האיזון התעסוקתי, משתתפי קבוצת הדיור  ,במרכזי יום

תחומי העבודה את , אך לא רגילהקבוצת הדיור  עצמי, לעומתה-טיפולהאת תחומי ניהול הבית והנתמך דירגו גבוה יותר 

והצביעו על כך שהמשתתפים בשתי הקבוצות היו בחוסר תעסוקתי והיה להם והפנאי. מכל מקום, כל הערכים היו שליליים, 

רמת הפעילות המדווחת הייתה דומה בשתי  מעט מידי לעשות, אך דיירי הדיור הרגיל היו בחוסר תעסוקתי חמור יותר.

הערכת המעורבות  מצד שני,הקבוצות, בעוד ששביעות רצון מעיסוקים יומיומיים דורגה גבוה יותר בקבוצת הדיור הנתמך. 

 התעסוקתית הייתה גבוהה יותר בקבוצת הדיור הרגיל.

 

 סביבה הביתיתפעילויות ב

שהופיעו בציון נמוך יותר  –והתפתחות אישית נמצאו הבדלים בין הקבוצות בתפישת האפשרויות לאינטראקציה חברתית 

המשתתפים דיווחו בשתי הקבוצות  ארגון ומידע.לישות לפעילות, או בקבוצת הדיור הרגיל. לא היו הבדלים בין הקבוצות בנג

, אך בקבוצת הדיור הרגיל יותר משתתפים רצו יותר התפתחות אישית לעומת כאלה שקיבלו פעילותקיבלו מספיק כי 

 מעוניינים לקבל יותר מידע בהקשר הדיור שלהם.יו יותר דיירי דיור רגיל ה, ומספיק

 

 שביעות רצון מסוג הדיור

מובהק בין הקבוצות ביחס לשביעות רצון מסוג הדיור הנוכחי. משתנים שלגביהם נמצא קשר מובהק עם לא נמצא הבדל 

, רצון עעצמית, נגישות לארגון ומיד-שביעות רצון מסוג הדיור היו: החלמה אישית, שביעות רצון מעיסוקים יומיומיים, שליטה

 ג עצמי של בריאות עכשווית. וביותר אינטראקציה חברתית, ודיר

 

 דיון

ובדיור רגיל עם תמיכה ביחס  ךמאנשים המתגוררים בדיור נתאת תפישותיהם של מטרת המחקר הנוכחי הייתה להשוות 

תפישת המשמעות של פעילות בתחומי הבית, לביצוע ומעורבות בפעילויות יומיומיות ושביעות רצון מהן, לרווחה נפשית, ל

דמוגרפיים, תפישת הרווחה הנפשית, ותפישת פעילויות -של גורמים סוציו םחשיבות הנבדק .שביעות רצון מהדיור הנוכחילו

קשורים למאפייני הדיירים, כמו חלקם  הקבוצות,הממצאים מראים כמה הבדלים בין  עבור שביעות רצון מהדיור. ,היומיום

ר נתמך. הבדלים יותר גברים, פחות משפחות, פחות בעלי השכלה גבוהה, ורמת תפקוד נמוכה יותר בקרב אנשים בדיו

שתי הקבוצות היו שונות גם בתחום הבריאות אלה מצביעים כי משתתפי המחקר קיבלו רמה רלוונטית של תמיכה בדיור. 

מצופה, בעוד שהיה והרווחה הנפשית. קבוצת הדיור הנתמך תפשו יותר בעיות פסיכולוגיות לעומת הדיור הרגיל, ממצא 

צוות זמין, גרמה להם להרגיש תמיד ייתכן כי העובדה שלאנשי הדיור הנתמך היה  שהפוך מכך נמצא בנוגע לבעיות גופניות.
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מקבלים תמיכה בדיור רגיל, היום -מבקרים במרכזירבים מאלה שמחקרים קודמים הראו כי  .מטופלותשבעיותיהם הגופניות 

 פנו לעתים רחוקות לשירותי בריאות ולשירותים פסיכיאטריים.

ניתן היה ש על אף .בודדים שהשווה אנשים בדיור נתמך ובדיור רגיל בנוגע לרווחה נפשיתנראה כי זהו אחד ממחקרים 

קבוצת הדיור הנתמך : הממצאים מצביעים על ההיפך מכך ת הדיור הנתמך,לצפות לרמת רווחה נפשית נמוכה יותר בקבוצ

ות דומות ומצאו כי איכות חיים דירגה רמות גבוהות יותר של בריאות, איכות חיים והחלמה. חוקרים אחרים הראו תוצא

של אוטונומיה  רדורגה גבוה יותר על ידי דיירים שקיבלו רמה גבוהה יותר של תמיכה. הם הסיקו כי הרמה הגבוהה יות

סיכונים מוגברים לביטחון האישי של הדייר, העשויים להשפיע באופן גם עשויה להביא עמה  ,המגיעה עם תמיכה מופחתת

אנשים עם  –. הממצאים במחקר הנוכחי עשויים להיות מוסברים גם באמצעות ההבדלים באבחנות ושלילי על איכות חיי

את איכות חייהם גבוה יותר מאשר  דירגוסכיזופרניה או הפרעות עם פסיכוזה )השכיחות יותר בקרב דיירי דיור נתמך( 

הנגישות ם דירגה גבוה יותר את העובדה שקבוצת הדיור הנתמך גאנשים המאובחנים עם הפרעות מצב רוח או חרדה. 

תפתחות אישית בקונטקסט של הדיור, עשויה אף היא להסביר את ההבדלים ברווחה הנפשית לאינטראקציות חברתיות וה

אינטראקציה חברתית היא חיונית לתחושת בריאות ורווחה נפשית, הן באוכלוסייה הכללית והן בקרב אנשים בין הקבוצות. 

לשמש נורת אזהרה, ומראה כי אפשר  צריךלרווחה נפשית בקבוצת הדיור הרגיל  ןשניתדירוג הנמוך עם מחלות נפש. ה

 רמה מספקת של איכות חיים.על שיוכלו לשמור  כךכה חברתית והזדמנויות להתפתחות, שהם מקבלים מעט מידי תמי

פעילים ממשתתפי הדיור הרגיל. בנוגע לגורמי פעילות, הממצאים מראים כי משתתפי קבוצת הדיור הנתמך היו פחות 

הדבר נראה בפחות מעורבות בפעילות ופחות שעות במרכז יום. מכל מקום, דיירי הדיור הנתמך עדיין היו מרוצים יותר 

 ןתעסוקה. הדבר מבליט כי ביצוע של פעילויות ושביעות רצון מהביצוע ה-מפעילות היומיום שלהם והרגישו פחות חסרי

 פחות טובשקבוצת הדיור הרגיל נראתה טוב יותר בהקשר של נגישות לפעילויות, היא נראתה למרות  תופעות נפרדות.

מהפעילות, או לפחות  להוביל ליותר שביעות רצון יםמגורים בקונטקסט קבוצתי עשויייתכן כי בשביעות רצונה מהמצב. 

  מהקשרה החברתי.

פעילויות היומיום. היה הבדל בין יחס לרצוי ביש להם איזון בחשוב לציין כי שתי הקבוצות היו בחוסר תעסוקתי ולא חשו כי 

 תעסוקה בהשוואה לדיירי דיור רגיל-הקבוצות בנוגע לניהול הבית וטיפול עצמי, כאשר דיירי דיור נתמך הרגישו פחות חסרי

ו איזון טוב יותר . ייתכן כי התמיכה שקיבלו בדיור נתמך התמקדה על תחומים אלה. דיירי דיור רגיל לא הראבתחומים אלה

אפשר כי האומדן הפנימי  .לעומת תחומים של עבודה ופנאי)פעולות ביתיות בבסיסן(, העצמי -טיפולהבתחומי ניהול הבית ו

קיים בשתי הקבוצות יותר מהאומדן של דיירי דיור רגיל. ככלל, נראה כי  ךשל  דיירי דיור נתמך לפעילות מספקת היה נמו

ין ההזדמנויות העומדות לרשותם, נושא שצריך להילקח בחשבון בתכנון וארגון של תמיכה פער בין הצורך בפעילות לב

 בדיור לקבוצות אלה.

בנוגע למשמעות המיוחסת לפעילות בדיור, קבוצת הדיור הנתמך דירגה הן את הנגישות לאינטראקציה חברתית והן 

לפעילות ולארגון ומידע דורגו באופן דומה בשתי  גבוה יותר מקבוצת הדיור הרגיל. נגישות, אפשרויות להתפתחות אישית
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הקבוצות. שוב, דיירי דיור רגיל נראו מקופחים בהשוואה לדיירי דיור נתמך. כשנשאלו האם הם רוצים פחות או יותר 

מהתחומים המופיעים בשאלון, רוב המשתתפים בשתי הקבוצות הצהירו כי קיבלו מספיק, אך בתחום ההתפתחות האישית, 

 בקבוצת הדיור הרגיל רצו יותר. 50%מעל 

או יותר רצו להגביר את כל תחומי הפעילות לעומת  30%-עולה בבירור כי מעטים בשתי הקבוצות רצו פחות פעילויות, ושכ

וגם כקבוצה  ,רבים כל כך בקונטקסט של דיור נתמך היו מרוצים מכמות הפעילות העכשווית שלהםהעובדה ש המצב הקיים.

מפעילות יומיומית גבוה יותר מקבוצת הדיור הרגיל, על אף מעורבות מעשית נמוכה יותר, הרצון שלהם דירגו את שביעות 

הדבר מבליט את  צריכה להיראות אל מול הרמה הנמוכה של תפקוד וסימפטומים פסיכיאטרים חמורים יותר בקבוצה זו.

נראה כי דיירי הדיור הנתמך קיבלו  ירותים.הצורך במציאת הרמה הנכונה של פעילות המתאימה ליכולותיהם של צרכני הש

לבסוף, לא היו הבדלים משמעותיים בין  תמיכה מותאמת טוב יותר, הן לגבי רווחה נפשית והן לגבי היבטים של פעילות.

מצב הדיור היו שביעות רצון מפעילות מהקבוצות בהקשר של שביעות רצון ממצב הדיור. הגורמים שניבאו שביעות רצון 

 , נגישות לארגון ומידע, רצון ביותר אינטראקציה חברתית ורמת ההחלמה האישית.יומיומית

משימות חשובות  מהוות ,מקום המגוריםתמיכה בפעילות בעלת משמעות לאדם ועידוד מפגשים חברתיים בהקשר של 

כי הנגישות לקשרים חברתיים גבוהה יותר בקרב קבוצת הדיור הנתמך,  עוד עולה בדיור רגיל. והןדיור נתמך ב הןלצוותים, 

ברצון ליותר קשרים חברתיים, ולפיכך דירוג הרצון נבע מרמות שונות של קשרים חברתיים בין הקבוצות אך לא נמצא הבדל 

גם מפגשים  כי לא רק רשתות של משפחה וחברים, אלא יםבשתי הקבוצות. מחקרים על השפעת התמיכה החברתית מציע

חברתיים שנוצרים באופן טבעי בקהילה, כמו בקניות או בהליכה לבית המרקחת, ממלאים תפקיד בשילוב הקהילתי 

( כדי לציין יחסים חברתיים טבעיים מסוג זה. Distal supportבמושג "תמיכה מרוחקת" )ובהחלמה. חוקרים השתמשו 

ה. על מנת חברתית במסגרת הדיור והן תמיכות טבעיות בקהיללעודד הן תמיכה  יםלוצוותים בשירותי דיור נתמך יכ

שמערכת יחסים תיחווה כתומכת בדיור נתמך, הצוות צריך ליצור אקלים חברתי שבו מתעניינים באדם, מביעים אכפתיות 

 נראה כי לאקלים החברתי הכללי בדיור הנתמך יש השפעה חזקה על האופן שבוודאגה, ומכבדים את היושרה של האדם. 

לתפוס אותם "דיירי הדיור הרגיל, שכמעט שאין להם מגעים ספונטניים עם אנשי צוות שיכולים  תמיכה.מתקבלת ונחווית ה

הדבר יכול להגביר עבורם את קהילתית.  התמיכלשלהם הכוונה על מנת להגביר את האפשרויות  צריכיםברגע הנכון", 

 ההזדמנויות למעורבות בפעילות ולאינטראקציה חברתית.

 

 מסקנות

הממצאים מראים כי לאנשים בדיור נתמך הערכה גבוהה יותר של איכות חיים והחלמה האישית. אבחנה וסימפטומים 

 ,עשויים למלא כאן תפקיד, כיוון שפסיכוזות היו שכיחות יותר בקבוצת הדיור הנתמך ואילו הפרעות מצב רוח וחרדה

 בקרבקשורות לאיכות חיים ירודה יותר. נראה כי יש צורך גדול יותר בעבר כנמצאו  ,שכיחות יותר בקבוצת הדיור הרגילה

. מכל מקום, שלהם התערבויות שיכולות לתרום להגברת ההחלמה האישית ואיכות החיים קבלדיור רגיל ל דיירי
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( וכמי שיש להם מעט מידי לעשות, דבר under-occupiedתעסוקה )-יכחסר םשתי הקבוצות דירגו עצמהמשתתפים ב

פעילות בשתי הקבוצות. הממצאים גם מראים כי על מנת לקדם שביעות רצון -ביע על צורך בהתערבויות מבוססותשמצ

כך שמקבלי החלטות ייתנו עדיפות למטרות המקדמות הזדמנויות לפעילות מספקת, להשתתפות פעילה בדיור יש חשיבות ל

לידע לגבי  יםהדיור זקוק יצוות , ולהחלמה אישית.בסוגיות ארגוניות וקבלת מידע, להגברת הנגישות למגעים חברתיים

 הן בדיור נתמך והן בדיור רגיל עם תמיכה. ,הדרכים לספק נגישות מוגברת למשאבים אלה עבור הדיירים

 


