Seminarium
OTWIERAMY SPOŁECZNOŚCI
na rodziny i osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Seminarium odbędzie się 23.11.2017 w godzinach 11.00 – 15.00 w Środowiskowym
Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” ul. Nowogrodzka 75 (wejście furtką od ul.
Koszykowej).
W ramach Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną działającego przy Stowarzyszeniu BORIS od 2015 roku realizowana jest
koncepcja Kręgów Wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - KWONI.
Rodziny i osoby z NI często nie istnieją w lokalnej świadomości. Nie widać ich, bo
zamykają się w swoich rodzinach i grupach. Przez wiele lat osoby z NI to było w
społecznościach wielkie „tabu”. W związku z tym tak bardzo ważne jest przezwyciężenie
stereotypów nt. osób z NI - że nie są groźni, że są takimi samymi obywatelami jak inni
ludzie. Największą trudnością nie jest wcale sama osoba z jej specyficzną
niepełnosprawnością, ale samotność, która izoluje od ludzi i otaczającego świata. Dlatego tak
ważne jest włączanie osób z NI do aktywności oferowanych przez różne lokalne instytucje
i organizacje, akceptacja „inności” w codziennym życiu. To wielkie wyzwanie dla
współodpowiedzialności i sąsiedzkiej solidarności dlatego tworzone są właśnie Kręgi
Wsparcia dla osób z NI. Osoba niepełnosprawna musi mieć stworzone możliwości by móc
włączyć się w społeczeństwo, a społeczeństwo musi chcieć przyjąć tę osobę na prawach,
jakie ma każdy inny obywatel. W procesie tym swoje miejsce zajmuje zarówno rodzina, w
której żyje osoba z niepełnosprawnością, jak też środowisko specjalistów pracujących z nią
na różnych etapach jej życia oraz społeczność lokalna. Wzajemna współpraca i rozumienie
swoich działań wszystkich uczestników procesu ma decydujące znaczenie dla dobrego życia
w społeczności oraz zabezpieczenia bezpiecznej przyszłości.
Prosimy zgłaszać się przez kwestionariusz i link https://goo.gl/KfrPvM

Prezes BORIS
Paweł Jordan

Koordynator Forum WFiONI
Zofia Pągowska

Program Seminarium

11:00 -11.15

Otwarcie Seminarium Paweł Jordan BORIS i Zofia Pągowska
koordynator WFIONI
Idea Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną -5 lat działania

11.15 -12.00

Wsparcie środowiskowe w społeczności lokalnej realizowane przez
Koło w Gdańsku Polskiego Stowarzyszenia Osób z
Niepełnosprawnością intelektualną – Przewodnicząca Joanna
Cwojdzińska

12.00 – 12.20

Rola rodziny i jak można się wspierać, rozwój samopomocy. Anna
Witarzewska Prezes Stowarzyszenia Tęcza

12.20 – 12.40

Otwieramy społeczności - tworzenie Kręgów Wsparcia i sieci
współpracy. Małgorzata Bortko - kierownik ŚDS Żoliborz

12.40 – 13.00

Jak się zabezpieczyć prawnie na przyszłość, możliwe do wykorzystania
instrumenty finansowo-prawne. Michał Orzechowski prawnik Zarządu
Głównego PSONI.

13:00-13:30

Przerwa

13.30 – 14.30

Praca grupowa z dyskusjami w tematach pracy z rodzinami i osobami z
NI w środowisku lokalnym.

14.30 – 15.00

Podsumowanie i zakończenie

Osoba do kontaktu Katarzyna Leśko <katarzyna.lesko@boris.org.pl>
Seminarium realizowane jest w ramach projektu Warszawa Lokalnie współfinansowanego
przez m.st. Warszawa.

