Honoré Daumier (1808–1879) The Third Class Carriage. commons.wikimedia.org

שמחים להזמינכם/ן לכנס יספר"א השנתי  2015בנושא:

עוני ,בריאות הנפש והדרה חברתית:
למה לא מדברים על זה?
הרשמה ותשלום

 16בדצמבר 2015

דמי השתתפות
בהרשמה מוקדמת  120 -ש"ח
סטודנטים ,מתמודדים ,משפחות  80 -ש"ח
לעובדים בארגונים חברים  60 -ש"ח

ועדת היגוי :דר' מקס לכמן (יספר"א) ,דר' חגית גור זיו (עוצמה),
דניאל לואיס (לשמ"ה) ,דר' רון שור (האוניברסיטה העברית בירושלים),
דר' רוני הולר (האוניברסיטה העברית בירושלים),
עפרה משיח (האגודה לבריאות הציבור) ,אורן דרעי (יספר"א)

( 150ש"ח אחרי ה 6-בדצמבר)

02-6249204

עיצוב :יעל בוברמן

8:30-15:30
בניין טרומן ,אולם הנדלר,
האוניברסיטה העברית בירושלים,
הר הצופים ,ירושלים

oren@ispraisrael.org.il

www.ispraisrael.org.il

החניה בחניון מדעי הרוח ,הכניסה נמצאת  50מ' מימין למנהרת האוטובוסים .יש לנסוע בהתאם לשילוט לביה"ס לע"ס
ולעלות במעלית של בית הספר לעבודה סוציאלית/חינוך לקומה  ,3שילוט יכוון את המשתתפים מהקומה ה 3-לאולם
מפת האוניברסיטה
הנדלר בבניין טרומן .הזמנה זו משמשת אישור כניסה חד פעמי ,יש להצטייד בתעודה מזהה.
בכל שאלה ניתן לדבר עם אורן דרעי ,רכז יספר"אoren@ispraisrael.org.il ,02-6249204 ,
אנא יידעו אותנו על כל צורך בהנגשה על מנת שנוכל להערך בהתאם
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? למה לא מדברים על זה: בריאות הנפש והדרה חברתית,עוני
8:30 - 15:30 | 2015  בדצמבר16 , רביעי,האוניברסיטה העברית בירושלים

תכנית הכנס

קבלת פנים עם כיבוד קל

 יו"ר יספר"א,לזוביק-סילביה טסלר
Dr. Jed Boardman

Dr. Jed Boardman is Consultant
Psychiatrist and Senior Lecturer
in Social Psychiatry at South
London and Maudsley NHS
Foundation Trust and the
Institute of Psychiatry. He also
works as Senior Policy Adviser
at the Center for Mental Health,
where he established the work
on Recovery. He is now lead
for Social Inclusion at the
Royal College of Psychiatrists
College where he advises on
employment and welfare
benefit matters. Jed has
published widely on Social and
Community Psychiatry and in
2010 published a book on Social
Inclusion and Mental Health.

ברכות

 דיקנית ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית,פרופ' מימי אייזנשטדט
 האוניברסיטה העברית בירושלים,ע"ש פאול ברוואלד
 חבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית,דר' רון שור
. האוניברסיטה העברית בירושלים,ע"ש פאול ברוואלד
עוסק בהוראה ומחקר בתחום השיקום בבריאות הנפש
 יו"ר עמותת לשמ"ה לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש,דייויד הריס
 יו"ר עוצמה בדימוס,פרופ' אלי שמיר

Poverty, Low Income and Mental Health Problems  פתיחה10:00

Dr. Jed Boardman, Consultant Psychiatrist and Senior Lecturer in
Social Psychiatry at South London and Maudsley NHS Foundation
Trust and the Institute of Psychiatry

Weighted towards homelessness and no/low income
Waldo Roeg, Peer Recovery Trainer with Central and North West
London NHS Foundation Trust (CNWL)

ההרצאות יינתנו באנגלית עם תרגום לעברית

הפסקה
 סרטון קצר- מהזווית האקדמית לזווית האישית
תמונת מצב של העוני בישראל

Waldo Roeg

Waldo is a Peer Recovery Trainer
with Central and North West
London NHS Foundation Trust
(CNWL). After several years of
accessing secondary mental
health services, Waldo then
completed a User Employment
Placement in Westminster
Community Day Services.
Waldo has been employed as
a Peer Recovery Trainer in the
CNWL Recovery College since
it opened in January 2012 and
has taken an active role in codeveloping and co-delivering
the courses. With ImROC he
has delivered presentations
and training and is involved in
the national promotion of peer
support within the workforce.
Waldo currently co - moderates
the Recovery College Network
for ImROC and the International
Community of Practice.

ispraisrael.org.il

8:30
9:30

 ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד,פרופ' ג'וני גל
האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית בישראל

11:30
12:00
12:15

עוני כחסם לשיקום פסיכיאטרי
מנקודת ראות של אשת מקצוע בתחום השיקום

12:45

ארוחת צהריים קלה
 סרטון קצר- מהזווית האקדמית לזווית האישית
משטח הפקר להכלה חברתית

13:00
13:45
14:00

 מדריכה מקצועית בתחום השיקום הפסיכיאטרי,יעל פיזם

, אוניברסיטת חיפה, החוג לבריאות נפש קהילתית, מרצה בכיר,דר' מקס לכמן
 טאובר.יועץ קרן לזלו נ

משאלות להתחלת פתרונות

,פאנל ודיון בהשתתפות הקהל בהנחייתו של דר' רוני הולר
מרצה וחבר סגל ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

14:30

:משתתפים

 אגף שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות,רונית דודאי ממונת שיקום ארצית
אחיה קמארה נציב שיויון זכויות אנשים עם מוגבלות
אורנה חביב תמיר המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה משרד הכלכלה
 מרים בר ניר חברת ועד מנהל עוצמה,עמרי מרידור צרכנים נותני שירות
דר' מקס לכמן חבר ועד מנהל יספר"א

 שעת סיום15:30
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