הזמנה למפגש לימוד בנושא:

הזדמנות לחיות בקהילה כאחד האדם :פרדיגמה של שילוב קהילתי והשלכות
על מדיניות
מרצה :פרופ' מרק זלצר*
המפגש ייערך בתאריך  27לאוקטובר  2013בין השעות 14:30 -8:45
בקריה האקדמית אונו בניין חדש M.B.A ,כתה מס' 207
הערה :יום העיון יתנהל בשפה האנגלית

*פרופ' זלצר משמש כמרצה ויו"ר המחלקה למדעי השיקום באוניברסיטת  Templeשבפילדלפיה ומנהל מרכז מחקר והכשרה לשילוב קהילתי של
אנשים המתמודדים עם הפרעה נפשית .פרסם עשרות מאמרים וכתב פרקים בספרים העוסקים במתן שירותים בריאות נפש ושיקום קהילתיים .עבודתו
מתמקדת באיתור והסרת מחסומים בשילוב קהילתי מלא :עבודה ,לימודים ,יחסים בין-אישיים ,רוחניות  ,חברות ,הורות ועוד ...

סדר יום
 התכנסות8:45-9:15
 ברכות9:15-9:30
Part 1:
9:30 – 9:45

Introductions

9:45 – 10:30 Current findings on community living and participation in the U.S.: Research will be presented on housing employment, education,
finances, leisure/recreational engagement, rights of individuals with serious mental illnesses
10:30 – 10:45 Current Research and Theory on the Benefits of Community Integration: Research indicating that people with serious mental
illnesses would, could, and should participate in their communities
10:45–11:00

c o f f e e

b r e a k

11:00 – 11:30 Introduction to Community Integration Conceptual Frameworks: Review WHO’s International Classification of Health,
Functioning, and Disease and Social Model of Disability, and discuss implications for psychiatric rehabilitation services
11:30 – 12:15 Review External Barriers and Policy Solutions: Discuss external barriers such as poverty, discrimination, work disincentives,
stigma among providers and families, laws, and lack of opportunity for self-determination, and explore some policy solutions
12:15 – 13:15

L u n c h

Part 2:
13:15 – 14:00 Small Group Discussion: Discuss External Barriers in Various Domains (i.e., employment, education, housing, family
relationships) and Possible Policy Solutions in Israel (i.e., improving current policies or proposing new policies)
14:00 – 14:35 Large Group: Review Barriers and Policy Solutions with Large Group
14:35 – 14:45 Concluding comments

