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Każdy człowiek ma wiele potrzeb i pragnie, by były one zaspokajane. Wśród
nich są takie potrzeby, jak: wypowiadanie własnego zdania na określone tematy,
potrzeba uczestnictwa w życiu społecznym, potrzeba bycia akceptowanym przez
innych.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają trudności w wypowiadaniu
się. Nie zawsze są słuchani przez innych, posiadają zbyt mało wiedzy i umiejętności,
aby wyrazić swoje zdanie, swoje uczucia, pragnienia i plany.
Aby temu zaradzić przygotowaliśmy dla Was Poradnik, który pomoże
Wam nauczyć się prezentowania siebie. Umiejętności tych można się nauczyć,
uczestnicząc w szkoleniach i spotykając się z kolegami i koleżankami. Pokonywanie
trudności życiowych w grupie jest łatwiejsze, bo możecie liczyć na wsparcie innych
osób. Dzięki tym spotkaniom poznacie swoje prawa, nauczycie się rozwiązywać
problemy, podejmować decyzje, wypowiadać się w swoich sprawach i pomóc
w tym innym. W Poradniku znajdziecie wskazówki, jak skutecznie działać, aby
osiągnąć niezależność. Trzeba poznać sposoby zdobywania wiedzy poprzez
uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, różnych wydarzeniach społecznych
i kulturalnych.
Bardzo ważne jest, aby Was inni słuchali oraz aby inni chcieli do Was mówić
i abyście potrafili ich wysłuchać. W Poradniku znajdziecie wskazówki, jak to
zrobić. Nie wszyscy potrafią wypowiadać się za pomocą słów. Poradnik pokaże
Wam, jak wyrażać swoje myśli za pomocą gestów i symboli obrazkowych.
Każdy z nas chce dobrze wyglądać, ponieważ wtedy wzbudza sympatię
innych osób. Ktoś, kto jest zaniedbany, wzbudza niechęć i nikt nie zechce z takimi
osobami podejmować rozmowy. Jak zadbać o swój wygląd, podpowie Wam
Poradnik.
Na końcu znajdziecie informację o Regionalnej Organizacji Self -Adwokatów,
działającej w Ostródzie. Dzięki tej organizacji macie szansę zostać self adwokatami. Jeśli już nimi jesteście, to możecie poszerzać swoje umiejętności,
zdobywać nową wiedzę, pomagać innym. Każdy z nas uczy się przez całe życie.
Osiągnięcie umiejętności prezentowania siebie, stworzy Wam szansę na
lepsze życie. Łatwiej będzie Wam znaleźć pracę, poznać ciekawych ludzi, spędzać
miło wolny czas oraz zaplanować przyszłość.
Życzę Wam sukcesów.
Mieczysław Kowalczyk
Przewodniczący Zarządu Koła PSOUU w Ostródzie
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Jak zostać self-adwokatem?
Każdy może zostać self-adwokatem. Wystarczy tylko chcieć!
Self - adwokat to ktoś kto występuje sam w swoich sprawach.
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Chcemy sami mówić o swoich potrzebach,
marzeniach.
Chcemy sami decydować o sobie.
Chcemy ponosić odpowiedzialność
za te decyzje.
Czasami potrzebujemy wsparcia.
Nie mówcie, nie decydujcie za nas!

Self-adwokat często współpracuje z grupą, reprezentuje
osoby niepełnosprawne.
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Grupa = siła

Uczysz się, jak rozwiązywać różne problemy.

Nie jesteś sam.

Uczysz się, jak brać odpowiedzialność
za samego siebie.

Spotykasz ludzi.
Nawiązujesz przyjaźnie.

Uczysz się, jak podejmować decyzje.

Możesz dyskutować, opowiadać o sobie.
Wymieniasz się doświadczeniami z innymi.

Uczysz się słuchać innych.
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Poznajesz swoje prawa,
dowiadujesz się, jak o nie walczyć.

To wszystko pozwala Ci być bardziej niezależnym.
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Wszyscy mamy takie same prawa.
Masz prawo do ochrony prawnej.
Prawa wszystkich obywateli Polski zapisane są
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja mówi, że:

Masz prawo do opieki zdrowotnej.

Masz prawo do życia.

Masz prawo do godności.
Godność ma każdy, od urodzenia,
przez całe życie.
Nikt nie może Ci jej zabrać.

Masz prawo do nauki.

Masz prawo do poszanowania życia prywatnego.
Masz prawo do wolności.
Wolność to realizowanie swoich potrzeb, marzeń
i podejmowanie samodzielnie decyzji.

Masz prawo
do równego traktowania.
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Masz prawo do uczestniczenia
w życiu społecznym.
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Jak skutecznie działać?
Musisz pamiętać, że inni mają takie same prawa
i trzeba je szanować.

Konstytucja zabrania dyskryminacji.
Dyskryminacja ma miejsce wtedy,
gdy ktoś traktuje Cię niewłaściwie,
tylko dlatego, że jesteś niepełnosprawny.

Jest jeszcze wiele praw.
Powinieneś je poznać.
Czytaj Konstytucję!

Bardzo ważnym dokumentem
dla osób z niepełnosprawnościami jest
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Konwencja to umowa między państwami.
Mówi, jakie prawa
mają osoby z niepełnosprawnościami.
Mówi, jak wprowadzać je w życie,
by lepiej chronić osoby z niepełnosprawnościami.
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Rozmawiajcie z rodzicami, przyjaciółmi
o ważnych dla Was sprawach.

Uczestniczcie w spotkaniach
self-adwokatów.
Razem można więcej!

Spotykajcie się z ważnymi osobami,
np. prawnikiem, przedstawicielem
lokalnych władz.
Bierzcie udział w spotkaniach,
zebraniach członków Stowarzyszenia,
Zarządu Koła.
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Dzielcie się swoją wiedzą,
spostrzeżeniami, odczuciami
np. w gazetce Warsztatowej,
Stowarzyszenia, broszurach,
na stronie internetowej Warsztatu.

Bierzcie udział we wszystkich możliwych
spotkaniach dotyczących osób
z niepełnosprawnościami
w twojej okolicy.
Pokazujcie się! Bądźcie aktywni!

Bierzcie udział w szkoleniach.
Zdobywajcie wiedzę!

Organizujcie
konferencje,
debaty.

Bierzcie udział w życiu społecznym
i kulturalnym waszego miasta.
Pokażcie, że osoby z niepełnosprawnościami
mają zainteresowania takie, jak wszyscy.

Uczestniczcie
w konferencjach,
debatach.
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Nagrajcie film o osobach
z niepełnosprawnością o ich życiu,
problemach, osiągnięciach.
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Co zrobić, aby Cię słuchano?
Zastanów się, na jaki temat będziesz mówić.
Przemyśl co chcesz powiedzieć.

Przygotuj swoją wypowiedź.
Możesz zrobić krótką notatkę
lub wypunktuj najważniejsze rzeczy.
W stresie często zapominamy,
co chcemy powiedzieć.

Przed wystąpieniem poćwicz swoją przemowę.
Poproś bliskich, aby Cię posłuchali.
Zapytaj, czy wszystko jest zrozumiałe,
czy może coś zmienić.

Wielu ludzi denerwuje się
przed publicznym występowaniem.
Nie martw się tym.

Mów wolno i wyraźnie na temat,
który sobie przygotowałeś.
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Pamiętaj też o mowie ciała
- patrz na słuchaczy, nie kręć się.

Czasami zdarzają się pomyłki
- to normalne!
Jeśli Ci się to zdarzy - mów dalej.

Kontroluj czas
- inni też chcą zabrać głos.

Na koniec możesz zapytać zebranych,
czy mają jakieś pytania.

Po wystąpieniu podziękuj
zebranym za uwagę.

Im częściej będziesz występował publicznie,
tym będzie coraz łatwiej.
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Co zrobić, aby inni chcieli do Ciebie mówić?

Nie wystarczy ciekawie mówić, trzeba też umieć słuchać tego,
co mówią inni.
Słuchanie jest ważne, bo umożliwia wzajemne rozumienie się.

Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą.

Okazuj zainteresowanie tematem rozmowy
– uśmiechaj się, potakuj głową,
stosuj wyrażenia: „aha”, „mhm”.

Zwracaj uwagę na mowę ciała rozmówcy
– jego wyraz twarzy, ruchy rąk,
postawę ciała, ton głosu.
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Zadawaj dodatkowe pytania
(„Kto?”, „Co?”, „Jak?”, „Kiedy?”, „Dlaczego?”).

Nie przerywaj.
Nie przeszkadzaj. Nie rozpraszaj.

Nie osądzaj. Nie obrażaj.

Nie poganiaj.

Odnoś się do rozmówcy serdecznie
i z szacunkiem.
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Komunikacja to nie tylko słowa…

Wszyscy ludzie porozumiewają się ze sobą.
Chcą być wysłuchani i rozumiani.
Wyrażają swoje myśli, pragnienia i plany.
Różne sposoby porozumiewania się.
Najczęściej ludzie porozumiewają się za pomocą słów i gestów.
Istnieją inne sposoby porozumiewania się.
Wykorzystuje się w nich gesty i/lub symbole.
Jednym z takich sposobów jest program Makaton.
Gesty są to ruchy.
Oznaczają to, co chcemy przekazać.
Jest dużo gestów, których używają ludzie.
Gesty są ważne w porozumiewaniu się
z osobami, które mają problemy z mówieniem.
Ten gest w Makatonie oznacza „jeść”.

Ułatwiają one porozumiewanie się osobom,
które mają problemy z mówieniem.
Na przykład taki symbol w Makatonie
oznacza przywitanie.

Taki symbol w Makatonie oznacza pożegnanie.
Wyraźny jest tu ruch machania ręką.

Taki symbol w Makatonie oznacza „dziękuję”.

Za pomocą gestu i symbolu można zadać pytanie.
Taki symbol w Makatonie oznacza pytanie:
„Jak się czujesz?

Taki symbol Piktogramu oznacza „jeść”.
W ten sposób przedstawiona jest czynność.

Symbole to obrazki, które przedstawiają pojęcia.
Istnieją różne symbole.
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Osoby, które mają problemy z mówieniem, dzięki gestom
i symbolom, mogą porozumiewać się z innymi.
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Wygląd też jest ważny.
Pamiętaj o ogoleniu się.

Zadbaj o to, jak wyglądasz.
Jeśli chcesz zrobić makijaż
to tylko delikatny.
Nie przesadzaj z kolorami!
Umyj dokładnie zęby.

Umyj włosy. Uczesz je.

Wybierz czyste,
schludne ubranie.
Na ważne spotkania,
np. konferencję
załóż eleganckie ubranie.

Pamiętaj,
że ludzie oceniają też twój wygląd!
Umyj dokładnie całe ciało.
18
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REGIONALNA ORGANIZACJA
SELF-ADWOKATÓW

REGIONALNA ORGANIZACJA SELF-ADWOKATÓW
(w skrócie ROSA) działa w Ostródzie od 1 września 2010 roku.
Regionalną Organizację Self-Adwokatów tworzą osoby z niepełnosprawnościami, które chcą coś zmienić w swoim życiu.
Członkowie ROSA spotykają się przynajmniej raz w tygodniu.
Spotkania są nieobowiązkowe.
Organizacja zajmuje się: problemami osób z niepełnosprawnościami, ich prawami, barierami na jakie napotykają w życiu codziennym, organizacją czasu wolnego, a także szerzeniem informacji
o osobach z niepełnosprawnościami.
Regionalna Organizacja Self-Adwokatów powstała dzięki działaniom Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w ramach projektu „Nic o nas bez nas. Rozwój ruchu
Self-Adwokatów w Polsce”.

Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas!
e-mail: rosa.ostroda@wp.pl
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Celem projektu pt. „Sami o sobie” było wzmocnienie posiadanych i nabycie
nowych umiejętności wyrażania własnych poglądów i opinii w życiu społecznym,
poprawa wizerunku oraz obrona praw i wolności osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
Jego adresatami byli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ostródy,
Lubawy i Morąga.
Projekt przewidywał podjęcie szeregu działań zmierzających do tworzenia
warunków rozwijania ruchu self-adwokatury tj. samodzielnego lub ze wsparciem
występowania osób z niepełnosprawnością intelektualną we własnych sprawach.
Idea projektu wpisuje się w treści Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała 6 września 2012r.
Jolanta Rodziewicz-Olszko
koordynator projektu
„Projekt dał nam bardzo wiele wiedzy na temat praw i obowiązków, które
zapisane są w Konstytucji , z której korzystają, zarówno osoby pełnosprawne, jak
i niepełnosprawne. Nasze prawa zapisane są także w Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych, ale i tak wedle prawa wszyscy jesteśmy równymi członkami
społeczeństwa. Ten projekt dał mi bardzo wiele odwagi do wystąpień publicznych
na różnych konferencjach, debatach.”
Aleksandra Czapko

„Na tym projekcie nauczyłem się rozmawiania na tematy dotyczące osób
niepełnosprawnych, a mianowicie o barierach na jakie napotykają w swoim życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, o dyskryminacji. Oprócz tego
nauczyłem się rozmawiać o prawach człowieka, które są czasami łamane w urzędach, instytucjach i miejscach publicznych.”
Dominik Pawłowski

„Projekt dał mi bardzo dużo, bo mogłam się dowiedzieć, jakie mam prawa.
Byłam trochę zamknięta, wstydziłam się. Gdyby nie ten projekt to nie wiedziałabym, co mogę w życiu osiągnąć.”
Monika Nycz
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest organizacją samopomocową (utworzoną i prowadzoną
przez rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie w 1963 r.), pozarządową i niedochodową. Koło PSOUU w Ostródzie powstało
w 1992 r. Posiada status organizacji pożytku publicznego.
MISJĄ STOWARZYSZENIA JEST:
• dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną,
• wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.
FORMY POMOCY
Ostródzkie Koło PSOUU realizuje swoje cele i zadania w formie prowadzenia placówek i stałych programów wieloletnich oraz
poprzez cykliczne i jednorazowe projekty krótkoterminowe:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oferujący kompleksowe oddziaływania, które obejmują:
• wczesną interwencję i wczesne wspomaganie dla dzieci w wieku 0-7 lat dotkniętych bądź zagrożonych niepełnosprawnością,
• edukację dla dzieci i młodzieży w wieku 7-24 lat z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi dysfunkcjami,
• zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku 3-25 lat z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
• rehabilitację leczniczą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami wieku rozwojowego (0-25 lat).
2. Warsztat Terapii Zajęciowej oferujący kompleksowy program rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie od 18 roku życia:
• naukę elementów pracy oraz niezależności życiowej w 11 pracowniach,
• praktyki oraz staże w zakładach pracy,
• pomoc w znalezieniu pracy,
• wsparcie w utrzymaniu się na otwartym rynku pracy,
• aktywność artystyczną, sportową i rozwijanie zainteresowań.
3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną prowadzi treningi
umiejętności osobistych i społecznych oraz wspiera w dążeniu do poszerzania autonomii i niezależności
4. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „OREWIACZEK” dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową,
niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.
5. Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny oferujący kompleksowy program rehabilitacyjny dla dzieci, młodzieży
i dorosłych nieobjętych innymi formami pomocy w Stowarzyszeniu.
6. Mieszkanie Treningowe realizujące program przygotowania dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia w środowisku społecznym oraz w warunkach mieszkania chronionego i mieszkalnictwa wspomaganego.
7. Grupa teatralna „Przebudzeni” – (terapia przez sztukę) wystawiająca spektakle w konwencji teatru ruchu i muzyki
z głębokim przesłaniem społecznym.
8. Program opieki czasowej i interwencyjnej oferujący opiekę zastępczą w trudnych życiowych sytuacjach rodzinnych.
9. Regionalna Organizacja Self-Adwokatów, w ramach której osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się samodzielnego reprezentowania siebie w swoich własnych sprawach oraz uczestnictwa obywatelskiego w stowarzyszeniu i w życiu
społeczności lokalnej.
PLANY
W 2011 r. zakupiono budynek po Urzędzie Powiatowym, sąsiadujący z obiektami Stowarzyszenia przy ul. Grunwaldzkiej 19A.
Planowany jest remont i adaptacja budynku w celu utworzenia Ostródzkiego Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Wsparcia, w skład
którego wejdą:
• Ośrodek Wczesnej Interwencji,
• Nowa część Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego działającego w chwili obecnej,
• nowa siedziba Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (funkcjonującego w chwili obecnej),
• Mieszkania Treningowo-Wspomagane.
Jeśli identyfikujesz się z naszą misją i celem poprosimy o przeznaczenie 1% podatku na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie.
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