הכנס השנתי של יספר”א 2016

שילוב מתמודדים בקהילה:
משיתוף פעולה ליצירה משותפת

Social Inclusion: From Cooperation to Co-production

 12בדצמבר 2016

| יום ב' 15:30-8:45
אשכול פיס למדעים ואמנויות אהל-שם
רוקח  ,118רמת גן

8:45

התכנסות

 9:15פתיחה וברכות
אברמי טורם ,נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
סילביה טסלר-לזוביק ,יו"ר יספר"א
 9:45הרצאה מרכזית

Building a community
where everyone is welcome
)Peter Bates (England

ההרצאה תתמקד בהשלכות המעשיות של אימוץ גישה של
יצירה משותפת ()Co-production
 11:15הפסקת קפה

 11:45מישראל לאנגליה וחזרה :על הלמידה מחוויות ועל הרלוונטיות
של החוויות האנגליות למציאות שלנו
עמוס להמן ,מנהל קהילה תומכת "שיר חדש" בעמותת מרפא לנפש
 13:00ארוחת צהריים קלה

 14:00שיח פתוח ומונחה בהשתתפות הקהל על הפער בין הניסיון
הבריטי למציאות הישראלית
מנחה :אורלי וילנאי ,עיתונאית ערוץ  ,10הארץ.

משתתפים :פיטר בייטס ,עמוס להמן
נחום (חומי) פוזנר ,איש שיווק במרכז ספורט סאמיט ,מתמודד ומדריך
הדס שטאובר ,ממובילי קהילת שיח-יצחק בירושלים
אבי אורן ,מנהל פרויקט שילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי,
משרד העבודה והרווחה ורכז מדיניות בעמותת לשמ"ה

כנס זה הוא פרי יוזמה של שני חברי יספר"א ,אודי
מרילי ועמוס להמן ,אשר ערכו ביקור פורה באנגליה
במקומות שבהם מתקיים שילוב מתמודדים בקהילה
הלכה למעשה והגיעו עם רצון לשתף את החברים
האחרים במה שלמדו( .היום ילווה בתרגום לעברית)
פיטר בייטס נחשב מוביל בתחום
באנגליה.
הקהילתי
השילוב
במסגרת עבודתו היה חלק מצוות
הפיתוח הלאומי לשילוב באנגליה
בין השנים  1999ל 2013-וכיום
הינו עמית יועץ לצוות הפיתוח.
עבד בעבר בשירותי הרווחה ובשירות הבריאות
הלאומי באנגליה ( .)NHSבמשך השנים היה מעורב
בפרויקטים מגוונים עבור גופים לאומיים .אחד
הפרויקטים הנוכחיים שהוא עוסק בהם הוא בשיתוף
פעולה עם "בנק הזמן האנגלי".
בעבודתו עם יותר מ 150 -נותני שירות פיטר שילב
ידע מפורט בנוגע למה שצריך לעשות על מנת ליצור
שינוי ,יחד עם ההבנה של המציאות הלחוצה והקשה
של נותני השירותים שנמצאים בחזית .פיטר בייטס
פרסם למעלה מ 80-מאמרים בתחום של תעסוקה,
מוגבלות ,העצמה ושילוב כולל מספר פרסומים
ששימשו אבני דרך במדיניות ובפרקטיקה .מאז 2011
הוא תומך במעורבות צרכנים ומעורבות ציבורית
בארגון לבריאות הנפש באוניברסיטת נוטינגהם.
פיטר גם משמש כמעריך בתהליכי אבטחת איכות
של ארגוני סנגור בלתי תלויים.

 15:30שעת סיום

הרשמה ותשלום
בהרשמה עד 5.12
 120ש"ח

דמי השתתפות
רגיל
למתמודדים/ת /בני/ות משפחה,
מדריכים/ות ,חונכים/ות ,סטודנטים/יות  80ש"ח

בהרשמה מ6.12-
 150ש"ח
 100ש"ח

לפרטים נוספים ובירורים ניתן ליצור קשר עם אורן דרעי ,רכז יספר"א:
www.ispraisrael.org.il
oren@ispraisrael.org.il 02-6249204

יספר"א .בונ
לקידום השים קהילה מקצועית
יקום הפס
יכיאטרי בישראל.

עיצוב :יעל בוברמן

החנייה בשפע בכחול לבן בסמוך למקום .לפרטים על תחבורה ציבורית לחצו כאן
אנא יידעו אותנו על כל צורך בהנגשה על מנת שנוכל להערך בהתאם

ועדת היגוי:
הערות:
אודי מרילי
• לעובדים בארגון חבר ביספר"א
להמן
עמוס
לשנת  2017תינתן  50%הנחה על
סילביה טסלר-לזוביק דמי ההרשמה הנ"ל
ד”ר מקס לכמן
ענבר אדלר בן-דור • ההרשמה לכנס מהווה גם חידוש
חברות אישית לשנת 2017
אורן דרעי

