
כנס משפחות ואנשי מקצוע
ביחד, ללמוד מן הכאב - לצעוד קדימה - ליצור את השלם

שיח בין משפחות לאנשי מקצוע - על הידברות, שותפות, הדדיות, מעורבות ופעילות למען קידום מטרות משותפות 

ג‘ תמוז תשע"ג 11 יוני 2013 

8.30             התכנסות
9.15-9.30     ברכות גב' רונית דודאי – ממונת שיקום ארצית משרד הבריאות.

9.30-10.30    פאנל פתיחה שיח בין-ארגוני -"למה טוב להיות ביחד- על הייחודיות, השונות והתרומה ההדדית“. ד"ר נעמי הדס-לידור בית
                   הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה, דינה ברק- אחראית תחום משפחות משרד הבריאות, תמי קרישפין– מנכ"לית ארגון

                   קשר, מיכל גולן- אשלים -גוינט, יואב קריים– יו"ר המועצה הארצית לשיקום, מסד נכויות, פרופ' אלי שמיר- יו"ר ארגון עוצמה,  

                   נציג ארגון צרכנים.

קטע אמנותי
10.30-11.30  ד"ר ברוך שולם-שפה יוצרת מציאות – בדרך לבניית שותפות בין משפחות לאנשי מקצוע.

11.30-12.00  הפסקה.
12.00-13.00  הרב רפי פוירשטיין-  השיח הפנימי והשיח החיצוני בהתמודדות המשפחה.

13.30-13.00  הפסקה
13.30-15.15  סדנאות: 

              א. ביחד - הנחיה משותפת הורים ואנשי מקצוע-קש"ת - פנינה וייס, אורלי אלון.
              ב. סטיגמה עצמית וסטיגמה חברתית ועל דרכי התמודדות עמן – עמית ימין, MSW, מדריכה ומטפלת מוסמכת בטיפול זוגי                                        

                    ומשפחתי, מדריכה בכירה בשיקום בבריאות הנפש.

              ג. התערבות חברתית מקדמת שילוב – ורד שפיר אחראית תחום השכלה וחברה משרד הבריאות ,ויעל לפידות מנהלת
                    מקצועית חברת נתן.

              ד. הורים מובילי שינוי - עוצמה מיוחדת - בוקי קמחי מנהלת מקצועית ארגון קשר, עו"ד אניאל צרויה - מנהיגות הורים מיוחדים
                    ברחובות, שרון מישקובסקי, מנהלת סניף קשר תל-אביב והמרכז - מנהיגות הורים מיוחדים הרצליה.

              ה. המפגש בין איש המקצוע למשפחה – ענת שליו - אחראית תחום משפחות במערך הקליני.
               ו. סינגור עצמי – גילי פרימרמן, מרפאה בעיסוק, רכזת קורס סינגור עצמי.

15.30-16.30  מפגש חגיגי לכבוד 10 שנים לקורסי קשת.

מספר המקומות מוגבל
http://web2.ono.ac.il/ConferenceHealth110613/ConferenceHealth110613.asp

הכנס יתקיים ביום שלישי ג‘ תמוז תשע"ג 11 יוני 2013 
בקריה האקדמית אונו, אולם 1, רחוב צה"ל 104 קריית-אונו.

הכנס הינו ללא תשלום, אך יש להירשם מראש באמצעות הקישור הבא:

שותפים: משרד הבריאות, ארגון קשר, בית הספר לשיקום והחלמה, אשלים -גוינט, מכון פוירשטיין


