Vážení a milí rodiče,
zveme Vás na jednodenní workshop v sobotu 8. 2. 2020 od 9 do 16 hodin, kde se budeme
bavit o tom, jak můžeme ovlivňovat životy lidí s postižením a jejich budoucnost pomocí
advokační a mediální činnosti.
Víme, že sociálních služeb není dost, nejsou vždy kvalitní a věci nefungují, jak by měly fungovat. Také
víme, že v komunikaci se službami a jinými institucemi je pozice pečujících často komplikovaná. Zároveň
je to ale hlas pečujících, který je třeba k tomu, aby se věci do budoucna měnily. Proto chceme
dlouhodobě podporovat vás, aktivní rodiče, abyste dokázali efektivně bojovat za budoucnost svých dětí.
Dozvíte se například:





na koho se s problémy a požadavky obracet;
jak efektivně komunikovat s politiky, jak dobře připravit a předkládat argumenty;
jak využívat sociální sítě a lokální média;
jak prezentovat vaši snahu a přizvat další rodiče ke spolupráci, aby hlas pečujících bylo více
slyšet.

Workshop povedou Agáta Jankovská, Tomáš Hečko a Camille Latimier, kteří s vámi budou sdílet svoje
osobní a profesní zkušenosti.

Agáta Jankovská pracuje pro Děti úplňku od roku 2019. Pomáhá s advokacií a sbírá podklady
pro systémové zajištění moderních sociálních služeb pro osoby s PAS i všechny ostatní, kteří je skutečně
potřebují. Spoustu let sbírala zkušenosti v oblasti komunikace a společenské odpovědnosti v poradenství
v komerční sféře i v neziskovém sektoru. https://www.detiuplnku.cz/cs/home/

Tomáš Hečko je PR a komunikační expert, který má bohaté zkušenosti s PR prací v soukromém sektoru.
Vedle toho pomáhá SPMP ČR s mediální prezentací. Je také otcem tří dcer, z nichž jedna má Downův
syndrom. https://cz.linkedin.com/in/tomas-hecko

Camille Latimier je ředitelkou SPMP ČR. Má více než desetileté zkušenosti v advokační činnosti
ve prospěchu lidí s mentálním postižením a jejich rodin na národní a mezinárodní úrovni.
https://www.spmpcr.cz/kontakty/tym/
Workshop proběhne v prostorách SPMP ČR a je určen pro rodiče a další pečující o osoby s mentálním
postižením. Pokud se chcete zúčastnit, zaregistrujte se, prosím, do 4. 2. 2020 na e-mail
michaela.lobotkova@spmpcr.cz. Workshop je bezplatný a k dispozici bude malé občerstvení.
Dotazy a připomínky ohledně obsahu workshopu neváhejte napsat na e-mail:
camille.latimier@spmpcr.cz. My pošleme všem přihlášeným předem několik otázek, abychom mohli
obsah co nejlépe přizpůsobit vašim potřebám.
Těšíme se na Vás. Tým SPMP ČR

