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מרכז זכויות וסיוע לתושבי בנושאי דיור בעכו העתיקה
בחודש מר  2012נפתח מרכז מיצוי זכויות וסיוע לתושבי העיר העתיקה ,שבמסגרתו עורכידי
מעניקי ייעו וייצוג משפטי בנושאי דיור מול הרשויות ובבתי משפט ,לש זיהוי ומיפוי בעיות
רוחביות המצריכות פעולות לשינוי מדיניות.
מטרתו של המרכז החדש הינה לפעול לשמירה ומימוש זכויות התושבי בתו! העיר העתיקה ,ולתת
מענה לפניותיה באמצעות כלי משפטיי ,עבודה קהילתית וקידו מדיניות.
במסגרת המרכז החדש יופעל בי היתר ערו גישור ליצירת הידברות בי תושבי העיר העתיקה לבי
רשויות המדינה ,על מנת להגיע להבנות מחו לכותלי בית המשפט ,ולצור! בחינת והסדרת זכויות
הדיירי בבתי בה ה מתגוררי.
נשמח לקבל פניות לטל' מס' 049914640 :או לדואר אלקטרוניAkko.Eup@gmail.com :

פרסו זה נעשה בתמיכת האיחוד האירופי .התוכ בפרסו זה הוא באחריות האגודה
לצדק חלוקתי ,הקליניקה המשפטית באוניברסיטת חיפה והעמותה לפיתוח קהילתי ,עכו.
אי המוצג במסמ! זה מבטא את השקפותיו של האיחוד האירופי.
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