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"אפשר" מציינת  82שנות פעילות בהשתתפות
ח"כ אורלי לוי אבקסיס
עמותת "אפשר" תציין  82שנות פעילות ותרומה לאוכלוסיות בסיכון בישראל.
הכנס:
"אפשר – גם אפשר 82 :שנות חזון ,הגשמה ועשייה למען ילדים ,נוער ואוכלוסיות במצבי סיכון" יתקיים
ביום ג' 11 ,לנובמבר 0212 ,בין השעות  12:82-12:22בבית דני ,תל-אביב.
ח"כ אורלי לוי-אבקסיס ,יו"ר הוועדה לזכויות הילד בכנסת ,תהייה אורחת הכבוד ביום הכינוס ,תישא
דברים בנושא מדיניות הממשלה בדבר זכויות ילדים והקשרם לפעילות העמותה ותברך את העמותה על
הישגיה .פרופ' שלמה קניאל (אמריטוס) מאוניברסיטת בר אילן יישא דברים בנושא אמפתיה בעבודה
החינוכית-סוציאלית .יברכו גם ד"ר רמי סולימני מנכ"ל ג'וינט-אשלים ,גב' איריס פלורנטין ממשרד
הרווחה והשירותים החברתיים ,פרופ' מאיר טייכמן מאוניברסיטת תל אביב  ,וד"ר עמנואל גרופר
מהמכללה האדמית קרית אונו.
"אות יקיר העמותה" יוענק ביום הכינוס לד"ר רמי סולימני וכן לד"ר איתן ישראלי על תרומתם לקידום
העבודה החינוכית-סוציאלית בישראל.
על פי הערכות ממקורות שונים ,מצויים בישראל למעלה מ( 61% -כ )044,444 -ילדים ובני נוער המוגדרים
במצבי סיכון.
מייסדי העמותה נרתמו לסייע בהכשרת עובדים חינוכיים-סוציאליים כדי לספק מענה חינוכי וטיפולי
איכותי לילדים ונוער במצבי סיכון ,לשמור ולהגן על זכויותיהם ,וליצור סביבה מתאימה ומאתגרת עבורם
ועבור בני משפחותיהם וקהילותיהם על מנת שיוכלו לגדול ולהתפתח כאזרחים שווים ,בריאים ותורמים.
עמותת "אפשר" שהינה חלוצה בתחום הטיפול בנפגעי אלכוהול ,מפעילה את "היחידה לטיפול בנפגעי
אלכוהול הימורים והתמכרויות" שבחסות משרד הרווחה והשירותים החברתיים; הפעלת מרכזי הגנה
לילדים ובני נוער הנפגעים או פוגעים מינית ,פזית או נפשית שהוקמו בהחלטת ממשלה; הפעלת פרויקטים
חינוכיים בשיתוף עם ג'וינט-אשלים; יוזמת ופועלת לאיגוד גופים מקצועיים ואקדמיים להגשמת מטרות
משותפות ,פיתוח מדיניות ,קידום והגנה על אוכלוסיות בסיכון ,בארגון ידע ומידע מקצועי ,בהוצאתו לאור
ובפרסומו ברבים.
בשנה הנוכחית  ,4460 -תקציב העמותה עומד על כ 40 -מיליון  ₪ומיועד להפעלת השירותים המגוונים
שהעמותה מספקת.
כל חברי הוועד המנהל של העמותה פועלים בהתנדבות.
הכינוס פתוח לצוותי העמותה ועובדיה ,חברי ההנהלה ,ידידים ושותפים מקצועיים מתחומי החינוך
והרווחה ,נציגים בכירים ממשרדי ממשלה וארגונים מתנדבים ,קובעי מדיניות ואנשי תקשורת.
לפרטים נוספים והרשמה לכינוס ניתן להתקשר למשרדי העמותה לטלפון ,20-500352565 :בדוא"ל:
 efshar@org.ilאו באתר העמותהwww.efshar.org.il :

