
עצמאות לאנשים עם מוגבלות

סעיף 12
כנס סעיף

פעילות זו נתמכת ע"י 
האיחוד האירופאי

לפרטים נוספים:
www.bizchut.org.il
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אתם מוזמנים לכנס בנושא:
"אם יעזרו לי, אני יכול לקבל החלטות בעצמי"

הכנס יתקיים ביום שני בתאריך  21.12.15 
יתחיל בשעה  8:30 ויסתיים בשעה 4:00 אחר הצהריים.

הכנס יתקיים ב"מכון ון ליר" ברחוב ז'בוטינסקי 43 בעיר ירושלים.

בכנס יהיו הרצאות והצגות, והנושא יהיה:  הזכות של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות בעצמם על החיים שלהם.

סדר יום:

בשעות : 09:00-10:00
ברכה - חברת הכנסת קארין אלהרר

פתיחת היום  -  השופטת )לשעבר( ונשיאת ארגון בזכות אילה פרוקצ'יה                                                       
הרצאה – הזכות לקבל החלטות בעצמך חשובה מאוד כדי  להגיע לחיים עצמאיים. 

המרצה: אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  

משעה 10:00 ועד שעה 11:45   
דברי פתיחה – שרת המשפטים איילת שקד     

קבוצת תאטרון "תמונות מהחיים" – קבוצה של שחקנים עם מוגבלות וללא מוגבלות.                                                        

הצגה קצרה ראשונה – קבוצת תאטרון 
מיטל סגל-רייך ונציג בנק יגידו מה דעתם על מה שראיתם בהצגה.  

הצגה קצרה שנייה – קבוצת תאטרון. ריבי צוק ורונן גיל יגידו מה דעתם על מה שראיתם בהצגה.
הצגה קצרה שלישית – קבוצת תאטרון. רומן ואילת ששון יגידו מה דעתם על מה שראיתם בהצגה.     

משעה 12:00 ועד שעה 1:00 בצהריים   
הרצאה  - איך נעזור לאנשים לקבל החלטות בעצמם בלי שהם יצטרכו אפוטרופוס. 

איך עושים את השינוי? תמיכה בקבלת החלטות - יותם טולוב

משעה  1:00 ועד שעה 1:45
 ארוחת צהריים

משעה 1:45 ועד שעה 4:00 אחר הצהריים                                                                                                                   
הרצאה - תמיכה בקבלת החלטות – מה קורה במדינות אחרות בעולם ? – ארלין קנטר )באנגלית(

הרצאה - מה הציבור חושב על אנשים עם מוגבלות ואיך משנים את הדעה שלו על אנשים עם מוגבלות? – סיון רהב-מאיר

מה צריך לעשות בשביל שתהיה תמיכה בקבלת החלטות בישראל ? 
בחלק הזה ידברו האנשים הבאים: סימונה שטיינמץ, מוריה כהן )בקשי(, תמי סלע, שוש קמינסקי, יואב קרים.

בסוף אנשים מהקהל יוכלו להגיד מה הם חושבים.

בשעה 4:00 אחר הצהריים הצגה קצרה – קבוצת תאטרון

ההרצאות בכנס יתורגמו לשפה פשוטה ומובנת
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