Trwają zapisy na III Kongres osób z niepełnosprawnościami
2017-09-11
Kongres odbędzie się 25 października w Warszawie. W tym roku uczestnicy przede
wszystkim będą świętować piątą rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ,
porozmawiają także o zmianach w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Kongres osób z niepełnosprawnościami odbywa się od 2015 roku – z założeniem
domagania się równych praw, które gwarantuje Konwencja ONZ o prawach osób z
niepełno sprawnościami. Polska ratyfikowała ją w 2012 roku. Pomimo tego prawo
osób niepełnosprawnych do godnego i niezależnego życia ciągle nie jest realizowane,
a to znacząco utrudnia im, ale także rodzinom codzienne funkcjonowanie. Dlatego
tegorocznym hasłem kongresu jest „Za niezależnym życiem”.
Głównym celem kongresu jest wypracowanie wytycznych dla nowego systemu
wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Rozumie się przez to:
priorytety strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami
założenia dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia.
W ten sposób organizatorzy nawiązują do bieżących prac rządu, związanych między
innymi ze Strategią odpowiedzialnego rozwoju i programem „Za życiem”.

Konwenty regionalne
Wzorem lat ubiegłych kongres poprzedzać będą spotkania konsultacyjne
w regionach, tzw. konwenty regionalne. Odbędą się one w kilkunastu miastach
w całej Polsce (aktualna lista tutaj). Zdając sobie sprawę, że nie każdy będzie miał
możliwość przyjechać do Warszawy, aby wziąć udział w kongresie, organizatorzy
zapraszają także do udziału w tych regionalnych spotkaniach. Konwenty regionalne
będą okazją do spotkania, wymiany poglądów, prezentacji pozytywnych przykładów
ze środowiska oraz wypracowywania wspólnych postulatów.

Dlaczego warto przyjść na kongres?
Bo jeśli niepełnosprawni nie będą mówić o swoich sprawach, nikt nie zrobi tego za
nich. Bo obecne w życiu publicznym osoby z niepełnosprawnościami można policzyć
na palcach jednej ręki. Bo kobiety z niepełnosprawnościami są podwójnie
dyskryminowane. Bo niepełnosprawni mają dość biedy i braku miejsc pracy –
minimalne wynagrodzenie nie jest godną płacą, a z renty trudno wyżyć. Bo wyjście z
domu i dotarcie do sklepu, kina, urzędu, a nawet skorzystanie ze strony w Internecie
jest często utrudnione lub niemożliwe. Bo tylko 9% budynków w Polsce jest
architektonicznie dostępnych. Bo segregacja w edukacji nie może być podstawowym
rozwiązaniem. Bo rodziny zostawione same sobie popadają w coraz większe
problemy. Bo potrzebna jest solidarność we własnym środowisku. Bo Kongres może
być początkiem zmiany społecznej!

Zapraszamy do uczestnictwa!

Na stronie konwencja.org znajduje się formularz zgłoszeniowy dla uczestników
kongresu. Należy go wypełnić, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Udział w
Kongresie dla uczestników jest bezpłatny.

Dorzuć się do organizacji kongresu „Za niezależnym życiem”
Każdy, komu bliskie są wartości i idee kongresu oraz Konwencji, może realnie
wesprzeć starania osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do zmian. W tym celu
uruchomiona została zbiórka publiczna.
Więcej na stronie internetowej www.konwencja.org.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

