קול קורא להגשת תקציר להרצאה ,פאנל או סדנה
בכנס השנתי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות 2019
ב 3-דצמבר  2019נקיים את הכנס לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,הנושא המרכזי שבו יעסוק הכנס הוא:

יחד מובילים למדינה שוויונית ומכילה
במסגרת הכנס נבחן תהליכים ופעולות שמבוצעים או מתוכננים ע"י משרדי הממשלה
ונדון בתחומים ובסוגיות שעדיין דורשים עשייה ושינוי.
נשמח לקבל תקצירים המאתגרים את הידע המשותף לכולנו ופותחים דלתות
לרעיונות וכיוונים

חדשים.

התקצירים יתמקדו בפעולות ופרקטיקות שינוי ברמה המערכתית ,ממשלה ושלטון
מקומי .תקצירים אלו יכולים לעסוק במדיניות מבט בינלאומי ,מחקר ,ניסיון אישי ,או
למידה מפעילויות שהוטמעו בשטח .אנו מזמינים אתכם לשלוח תקציר הקשור לאחד או
יותר מהתחומים בהם יתמקדו מושבי הכנס:

מדיניות כלכלית
המושב יעסוק בתחום המדיניות הכלכלית ומדיניות הקצאת המשאבים אל מול תשואות עתידיות,
בתהליכי קבלת החלטות ,בתקצוב ובבדיקת היתרונות הגלומים בשילוב והכלה של אנשים עם
מוגבלות בתחומים שונים כגון קצבאות ביטוח לאומי ,תעסוקה ,השתלבות בחינוך לילדים ונוער עם
מוגבלות וכיו"ב .נבקש לקבל הצעות הכוללות מחקרים ומודלים כלכליים בנושאים אלו.

מרכז ופריפריה
המושב יתמקד בצמצום הפערים במתן ורמת השירותים בין הפריפריה למרכז ,ברמה המערכתית
וברמת השלטון המקומי .נבקש לקבל הצעות חדשניות המשנות את דרך החשיבה וההפעלה
הקיימת .כיצד ניתן להתאים את אופי ודרך מתן השירותים בהתייחס לכוחות ,למאפיינים השונים
ולאופי העבודה השונה בפרפריה.

מערכות הצדק והמשפט
המושב יעסוק בהנגשת מערכות האכיפה והמשפט לאנשים עם מוגבלות נפשית ,שכלית ואוטיזם.
נבקש הצעות העוסקות בסוגיות העומק והמענים האפשריים (כגון אתגרים ייחודיים והתאמות
נדרשות ,עדות תקפה ומהימנה ,קושי בשמיעת קולו של האדם).

פיתוח מנהיגות נוער וצעירים
המושב יתמקד במשמעות המנהיגות ,תפקידיה והאופן הממלכתי והמערכתי לקידומה.

הגיל השלישי
המושב יתמקד באתגרים העומדים לפתחינו עם הזדקנות האוכלוסייה .נבקש לקבל הצעות הנוגעות
לקידום חיים איכותיים ומלאים תוך השתתפות פעילה בקהילה עם מגבלות בגיל השלישי.

תכנון אורבני
המושב יתמקד בסוגיה של תכנון אורבני מכיל אשר לוקח בחשבון היבטים חברתיים אישיים וקהילתיים
הקשורים לאנשים עם מוגבלות .נבקש לקבל הצעות אודות הרכיבים והצרכים המגוונים שיש לכלול
בתכנון זה (כדוגמת מעורבות אנשים עם מוגבלות בתהליכי שיתוף ציבור ,תכנון נגישות בהיבט רחב,
מערכות טכנולוגיות חדשות ועוד).

הנחיות להגשת מבנה התקציר
התקציר יוגש על עמוד אחד עד  200מילים בעברית עם כותרת באותיות מודגשות .יש לציין את שם
המושב המתאים להרצאה ,שם המרצה ,כתובת ,טלפון ,דואר אלקטרוני.

את התקציר יש להגיש עד ליום 30/8/2019
לדוא"ל HadrachaNez@justice.gov.il :
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