יוזמת קולקטיב אימפקט – איכות חיים ובדידות בזקנה*
קבוצה  - #2העלאת מודעות ועדכון עמדות כלפי הזקנה
מסמך מארגן
מטרת הקבוצה( :מתוך האג'נדה המשותפת)
•

יצירת שפה וגיבוש מסרים משותפים לאחריות הפרט והחברה למימוש הערך והפוטנציאל
של האזרחים/ות הוותיקים/ות ,ועדכון העמדות כלפי הזקנה (הפחתת גילנות).

רקע להקמת הקבוצה:
•

הצבעת השותפים על תופעת הגילנות כחסם חברתי בסיסי הפוגע באיכות החיים של
האזרחים/ות הוותיקים/ות בישראל בתחומים רבים.

•

הכרה בכך שאפשר וכדאי לפעול במשותף להפחתת הגילנות בעזרת הסברה ,ושינוי תודעתי
ושפתי.

תוצרים אפשריים של קבוצת העבודה:
•

מיקוד בקהלי היעד המרכזיים והמלצה על פעולות נדרשות לכל קהל יעד

•

גיבוש שפה ומסרים מעודכנים ומאוחדים על מנת למצב באופן הראוי את אוכלוסיית
האזרחים הוותיקים

•

הגדרת הפעולות הקונקרטיות בטווח זמן קצר ובטווח זמן ארוך ,באופן משותף ובאופן פרטני,
על ידי השותפים/ות ביוזמה לטובת קידום הנושא

שלבי פעולה של הקבוצה:

תכנית העבודה המוצעת

22

22

22

2

העמקה בבעיה:
גילנות

איך עושים
את זה

הנחת יסודות למצב
הרצוי

גיבוש
מטרות
משותפות

גיבוש
מסרים
שמשרתים
מעכבים את
השינוי

מה ייחשב
הצלחה

זיהוי סוכני
השינוי

2 22

עם רשת
השותפים
עם השדה
מומחים
מניסיון

2

גיבוש כיווני
הפעולה של
הקבוצה

2

2

בכלל
המעגלים
סוכני שינוי
להטמעה

רשימת המשתתפים ות
מגזר

ציבורי

עסקי

אקדמיה,
מומחים,
ומובילי דעה

חברתי

פילנתרופיה

שם

ארגון

נעמה ברגר

משרד הרווחה והביטחון החברתי

יפית בר

המשרד לשוויון חברתי

טלי שגב

מכבי שירותי בריאות

פרופ' דיאן לוין

שירותי בריאות כללית

רועי קורן

סניור מרקט

נופר הלאל פרץ

הראל

ליטל איסטמטי

הראל

דב פסט

גולדנקייר

ד"ר יעל בנבנישתי

קרן מגדלי הים התיכון

שריאל שמשיאן

בן חורין אלכסנדרוביץ

עירית תמיר

מכון לתבונה

עינת פורת עמוס

מכון לתבונה

פרופ' ליאת איילון

אוניברסיטת בר אילן

ד"ר שרה זיו

סמינר הקיבוצים

ד"ר יפעת קינן
גדי פורת
דנה וינברג

המכללה האקדמית הדסה ירושלים
דורות
נשים לגופן

ריטה אברמוב

מטב

דורית אלון כשר
בני לייזר
אפרת דוד

המשפט בשירות הזיקנה
מרכז אלה
המרחב ליזמות + 60

ד"ר שיאלה קנדל

יזמת חברתית

ד"ר רפי אפלר-ח'טאב

ארגונים ידידותיים גיל

נוגה אורון

בורד שיתופים

הארייט פיין

קרן שיינברג

דיוויד ג'סקל

קרן שיינברג

רחלי מולר

הקרן לידידות

