Seminarium
Kręgi Wsparcia - Przyszłość Zaczyna się Dziś
on-line - Zoom
Data: 9 luty w godz. 10.00-14.00
Lider: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Partner: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
PSONI – Zarząd Główny
Koła PSONI: Bytom, Tarnów, Zgierz
Serdecznie zapraszamy partnerów i sojuszników na seminarium inaugurujące projekt
Kręgi Wsparcia - Przyszłość Zaczyna się Dziś. Głównym celem projektu jest wypracowanie
środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
na czas, kiedy pozostaną lub już żyją bez rodziców/opiekunów w 3 środowiskach lokalnych:
Tarnów, Bytom, Zgierz m.in. poprzez stworzenie wokół nich społecznej sieci ludzi przyjaznych
– Kręgów Wsparcia.
Obszar budowania środowiskowego wsparcia, dobrego życia w społeczności i bezpiecznej
przyszłości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (osób z NI) jest jednym
z najważniejszych i krytycznych wyzwań dla środowiska osób z NI i rodzin, profesjonalistów
oraz otoczenia społecznego. To konieczność wspierania samodzielności i dobrego życia
w społeczności osób z NI oraz wypracowanie rozwiązań dotyczących sytuacji zabezpieczenia
prawno-finansowego, mieszkaniowego i społecznego osoby z NI na czas, gdy z przyczyn
naturalnych straci już oparcie w rodzinie lub gdy żyje już samodzielnie (bez opiekunów).
Tworzony system środowiskowego wsparcia osób z NI jest przykładem deinstytucjonalizacji,
w ramach którego przygotowuje się miejsce do życia w otwartym środowisku, zgodnie
z postanowieniami Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.
W czasie seminarium przedstawione będą główne założenia Modelu środowiskowego
wsparcia, który realizowany będzie w 3 miejscowościach – Bytom, Tarnów, Zgierz.
Zaprezentujemy także doświadczenia z pracy i wdrażania Modelu Bezpieczna przyszłość
w oparciu o kręgi wsparcia, który od 2 lat realizowany jest w 8 społecznościach w Polsce
(Jarosław, Suwałki, Ostróda, Biskupiec, Elbląg, Goleniów, Nidzica, Gdańsk - www.kregiwsparcia.pl).
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Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego
z Funduszu EOG

Program Seminarium Kręgi Wsparcia - Przyszłość Zaczyna się Dziś
10.00 – 11.00

Godziny 10.00 -14.00 (online za pośrednictwem programu ZOOM)
Przywitanie i wprowadzenie
 Model środowiskowego wsparcia rodzin i osób
z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o kręgi wsparcia, Paweł
Jordan, Prezes Zarządu Stowarzyszenia BORIS


Kręgi wsparcia - praktyczna realizacja Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, Monika Zima-Parjaszewska, Prezeska Zarządu
Głównego PSONI


11.00 – 12.15

Wsparcie środowiskowe - rola i znaczenie w strategiach krajowych,
Adam Zawisny, ekspert Biura Zarządu Głównego PSONI
Doświadczenia i praktyka
 Model środowiskowego wsparcia w oparciu o kręgi wsparcia
w praktyce lokalnej: znaczenie, przykłady, przyszłość.
1. Koło PSONI w Gdańsku: Joanna Cwojdzińska, Przewodnicząca Zarządu
Koła oraz Agata Ciosmak, specjalistka ds. kręgów wsparcia

12.15 – 12.35
12.35 – 13.15

13.15 – 14.00

2. Koło PSONI w Elblągu: Beata Peplińska-Strehlau, Przewodnicząca
Zarządu Koła oraz Aleksandra Kojtych, specjalistka ds. kręgów wsparcia
Przerwa
Wyzwania
Najważniejsze wyzwania wdrażania Modelu Kręgów Wsparcia w
środowiskach lokalnych
Projekt Kręgi Wsparcia - Przyszłość Zaczyna się Dziś realizowany w
Bytomiu, Tarnowie i Zgierzu.
Cele, działania, rezultaty – Katarzyna Leśko, Koordynatorka projektu,
Stowarzyszenie BORIS
Dyskusja i podsumowanie

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w seminarium należy wysłać do 5 lutego 2021 r.
na adres: katarzyna.lesko@boris.org.pl podając w treści maila: imię i nazwisko uczestnika,
nazwę organizacji/instytucji oraz numer telefonu i adres e-mail.
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