קול קורא להצגה בכנס השנתי השני לקיימות וקהילה
קיימות וקהילה  -הצעד הבא

יום שלישי ,י"ט באדר תשע"ח ,9:00-16:00 - 6.3.18 ,מכללת דוד ילין ,ירושלים
עם התבססות ההבנה כי משילות משתפת התומכת בבניית קהילה ובקידום אורח חיים מקיים היא מנוע ומפתח לשינוי בר
קיימא ,השאלה "כיצד בונים קהילות מקיימות?" חוזרת ועולה .לאחר שהכנס הראשון התמקד בשינוי חברתי באמצעות
קיימות בשכונה ובקהילה ,אנחנו שמחים להזמין מציגות ומציגים להציע נושאים לכנס השנתי שייתן דגש על דרכים
חדשניות ליצירת קהילה מקיימת.
המפגש השנתי לקיימות וקהילה הוא המקום לעוסקים בתחום להיפגש ,להחליף דעות ורעיונות ,להכיר את העשייה המתקדמת
ביותר מהארץ ומהעולם ,לקבל ולתת השראה.

קהל היעד:
בעלי תפקידים ברשויות מקומיות ובמשרדי ממשלה העוסקים בקיימות וקהילה
ארגוני חברה אזרחית
אנשי מקצוע ויועצים לרשויות המקומיות

מטרות הכנס:
העלאת מודעות לפוטנציאל העבודה ברמת הקהילה והשכונה בקרב רשויות מקומיות בישראל ככלי לשינוי
חברתי – כלכלי -סביבתי
חשיפה של העוסקים בתחום במגזרים השונים לפרקטיקות המתקדמות ביותר בארץ ובעולם בנושא קיימות בקהילה
כאסטרטגיה מערכתית ברשויות המקומיות
חשיבה משותפת ,רישות והחלפת ידע בין אנשי המקצוע מרחבי הארץ

הגשת הצעות
מטרת הכנס היא ליצור שיח פורה ודיאלוג בין המשתתפים .נשמח להצעות בפורטמים הבאים:
מושבים  -סדרה של לפחות  3הצגות/דוברים ,פאנל ,מעגלי דיון וכד' (כשעה)
סדנאות  -פעילות משתפת ללמידה מעשית ודיון (כשעה)
הרצאות קצרות  -המציגות סיפורי הצלחה או רעיונות אותם ניתן לשכפל או מזמינים שיתוף פעולה (עד  15דקות)

הנכם מוזמנים להציע פעילויות לכנס בנושאים הבאים:
חדשנות
חינוך
התחדשות עירונית
טבע בעיר
חקלאות ומזון מקיים

מעורבות קהילתית ושיתוף ציבור
אמנות ויצירה
מרחב ציבורי
רב תרבותיות
כמ"מ ושותפות בין מגזרית

יזמוּת וגראסרוטס
עיר חכמה וכלים דיגיטליים
מושבים בנושאים להצעתכם

להגשת הצעות לחצו כאן >>
מועד אחרון להגשה 31.1.18 -

על השותפים:
רשת מרכזי הקיימות המקומיים הוקמה בשנת  2013כמיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה (אגף חינוך וקהילה) ,רשת
קהילות המשימה ,קרנות שחף וגנדיר ומרכז השל לקיימות .המרכזים מתמחים בעבודה עם הקהילה ויצירת שינוי התנהגות
במשקי הבית ומשמשים כגורם אמצע מתכלל המחבר בין בעלי העניין השונים ברמה המקומית במטרה לקדם העצמה
מקומית וליצור מקום שטוב לחיות בו.
תחום קיימות חברתית באגף חברה בעיריית ירושלים עוסק בממשק בין סביבה וקהילה במרחב העירוני .העיסוק העיקרי
הוא במיזמים שצומחים מהשטח ,עוסקים בקיימות על גווניה ,ומערבים תושבים מכלל השכונות והמגזרים בתהליך השינוי:
גינות קהילתיות ,אתרי טבע עירוניים במעורבות הקהילה ,ספריות קהילתיות ו"תעשו מקום" -פרויקט הפלייסמייקינג
בשכונות ועוד.
לפרטים נוספיםkayamut.kehila@gmail.com :
קיימות מקומית

הרשת הארצית

