
Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną

Konferencja on-line
pod hasłem „O godną dorosłość”

Suwałki, 5 maja 2021 godz. 9.00-15.00

 9.00
- Powitanie
- Działalność Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Suwałkach – Krzysztof Jurewicz, przewodniczący Zarządu Koła PSONI w Suwałkach

 10.00
Jak rodzina może wspierać dziecko z wyzwaniami rozwojowymi na drodze ku samodzielności?
– Anna Janiak, prezes Fundacji „FIONA” w Tulce, pedagog specjalny i certyfikowany trener
umiejętności społecznych, matka dorosłego syna z zespołem Aspergera oraz prawny i faktyczny
opiekun dorosłej osoby ze znaczną niepełnosprawnością

 11.00
Trudne zachowania osób z niepełnosprawnością intelektualną - agresja, autoagresja. Jak z nimi
radzić? Czy tylko leczenie psychiatryczne? – Jacek Kielin, psycholog, prezes Stowarzyszenia
Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych, trener videotreningu komunikacji, terapeuta i superwizor
relacyjno-rozwojowy , autor książek, założyciel Ośrodka Wspierania Kompetencji
Nauczycielskich i Terapeutycznych „Strefa Dobrych Emocji”

 12.00
Samostanowienie - wyzwanie dla rodziny dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną
– Anna Janiak, prezes Fundacji „FIONA” w Tulce, pedagog specjalny i certyfikowany trener
umiejętności społecznych, matka dorosłego syna z zespołem Aspergera oraz prawny i fatyczny
opiekun dorosłej osoby ze znaczną niepełnosprawnością

 13.00
- Deinstytucjonalizacja szansą na niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną – Adam
Zawisny, wiceprezes Instytutu Niezależnego Życia, specjalista ds. polityki społecznej, ekspert Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ekspert Komitetu Monitorującego
POWER i Komisji Europejskiej w zakresie deinstytucjonalizacji i dostępności, członek Komisji Ekspertów
ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, aktywista na rzecz
Niezależnego Życia oraz realizacji prawa do dostępności
- Dążenie do deinstytucjonalizacji w praktyce – Rafał Średziński praktyk, prezes Zarządu Stowarzyszenia
„MY DLA INNYCH” w Białymstoku, z wykształcenia politolog i pracownik socjalny. Współtwórca białostockiego
kompleksowego systemu wsparcia opartego o ZAZ, WTZ, Zatrudnienie Wspomagane, Mieszkania
Wspomagane, Usługi Asystencji, Klub Aktywności. Hobbystycznie pszczelarz.

 14.00
- „Usłysz głos self adwokatów” – Mariusz Mituś, wiceprezes Zarządu Głównego PSONI w Warszawie,
przewodniczący Koła PSONI w Jarosławiu, Self adwokaci PSONI Jarosław
- Self adwokatura PSONI Suwałki – Wiesława Kwaterska, specjalista ds. „Kręgów Wsparcia” przy PSONI
w Suwałkach, asystent osoby niepełnosprawnej


