PROGRAM
VI Pomorskiego Konwentu Regionalnego
Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
„Droga do niezależnego życia – jak działać aby osiągnąć cel”
20 października 2021 r. godz. 11:00 – 14:15
Miejsce: wydarzenie zdalne – platforma Zoom.
11:00 – 11:10 Otwarcie Konwentu:
mec. Katarzyna Heba - Ambasador Konwencji ONZ o prawach osób
z niepełnosprawnościami 2019,
prof. PG, Marek Wysocki - członek Rady Programowej Kongresu OzN
11:10 – 12:00 Panel I: Asystentura jako droga do niezależnego
życia
Moderacja:
Katarzyna Heba (Kancelaria Adwokacka Katarzyna
Heba)
Uczestnicy:
- przedstawiciel ruchu self adwokatów – PSONI,
- uczestnik Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” – Fundacja im. Helen Keller,
- Joanna Cwojdzińska (PSONI) – przedstawiciel
realizatora Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością”.
12:00 – 13:00 Panel II: Kształcenie kadr dla realizacji dostępności
i wsparcia osób z niepełnosprawnościami
Moderacja:
Joanna Matuszewska (Radio Gdańsk),
Uczestnicy:
- Agnieszka Kossakowska (Fundacja Rozwoju Edukacji
Empatycznej): Rola języka w budowaniu
podmiotowości osób z niepełnosprawnościami,
- Ewelina Lulińska (AWFiS Gdańsk, OSW nr 2
dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie):
Determinanty w przygotowaniu absolwentów szkół

i uczelni wyższych do pracy z osobami
z niepełnosprawnościami,
- Sylwia Tyszkiewicz (Pracownia Area Projekt): Nowe
wyzwania w zawodzie architekta - czy wystarczy sama
wiedza,
- Katarzyna Świeczkowska (PSONI): Jak
wprowadzanie ICF wpłynie na zmiany kształcenia kadr,
- Paweł Orłowski (Związek Uczelni w Gdańsku im.
Fahrenheita): Nowe wyzwania stojące przed edukacją
na Pomorzu.
13:00 – 14:00 Panel III: Drogi do niezależnego życia – dobre
praktyki regionu i systemowe rozwiązania do zastosowania
Moderacja:
Monika Lewandowska - OMGGS
Uczestnicy:
- Katarzyna Stec – MOPS Gdynia: Dobre praktyki
w procesie deinstytucjonalizacji,
- Helena Urbaniak – nauczycielka pisma Braille’a: Moje
doświadczenia w projekcie "Projektowanie
Uniwersalne - jak żyć razem nie obok siebie",
- Marek Wysocki (CPU PG): Systemowe wprowadzenie
obowiązku adaptabilności przestrzeni zamieszkania,
- Agnieszka Jakubowska (OSW nr 2 w Wejherowie):
Kształcenie zawodowe oraz sport jako skuteczne drogi
do niezależnego życia.
14:00 – 14:15 Podsumowanie Konwentu i wybór wniosków
na VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
Po wystąpieniach panelistów, w każdym z paneli przewidziana jest
dyskusja w formie odpowiedzi na pytania z czatu oraz systemu Q&A
ZOOM.
Aby wziąć udział w Konwencie należy zarejestrować się poprzez
formularz online: link-naciśnij tutaj.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

