Setkání s pečujícími ze zahraničí
Cílem setkání je, aby rodiče, pečující, získali inspiraci, sílu a odvahu k tomu začít přemýšlet nahlas o záležitostech kolem svých
dětí s mentálním postižením. A možná i vykročit na vysněnou cestu. Myslíte si, že v jiných zemích je to stejně jinak, že tam mají
všechno lepší? Oba přednášející vám představí svou trnitou cestu plnou pádů a neúspěchů. Nakonec uspěli - šli si za svým,
chtěli žít spokojeně a to samé chtěli i pro své děti. Tak jako to chcete i vy.

JYRKI PINOMAA

6. 11. 2021
sobota 9:30 - 16:00
Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1
https://seminare.maitrea.cz/klub-maitrea

CAROLINE TOMLINSON
10. – 11. 12. 2021
pátek 14:30 – 18:30 a sobota 10:00 – 16:00
Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1
https://seminare.maitrea.cz/klub-maitrea

Jyrki Pinomaa je z Finska. Má čtyři děti, z nichž dvě dospělé mají kombinované
postižení. Od roku 1986 se angažuje na národní i mezinárodní úrovni
ve prospěch lidí s mentálním postižením (ředitel Nadace Aspa
https://www.aspa.fi/en). V současné době je předsedou Inclusion Europe
a prezidentem Inclusion Finland. Jeho tématem a profesním zaměřením
je především podpora příležitostí v oblasti bydlení a autonomní způsob života
lidí s postižením.

Caroline Tomlinson je z Velké Británie a je ředitelkou organizace My Life
(https://www.my-life.org.uk/). Bydlí se svým manželem a třemi dětmi. Jejich
nejstarší syn Joe má komplexní postižení. Je jednou ze spoluzakladatelů
organizace In Control (https://in-control.org.uk/). Jejím stylem je hledat řešení,
jít si za svým a nenechat se limitovat momentálně nabízenými možnostmi
nebo převládajícími styly myšlení.

O ČEM TO BUDE:

O ČEM TO BUDE:

o síle životního příběhu - provede nás svým životním příběhem,
jednotlivými kroky (i těmi náročnými), které musel a chtěl podstoupit,
aby se jeho rodině žilo dobře
o bydlení (domově) – jak si ho představujete vy, vaše děti
o přáních, snech a představách vás rodičů
o podpoře a službách šitých na míru
o tom, jak najít energii a sílu svoje představy realizovat a jít si za nimi,
měnit je ve skutečnost
o společném sdílení, diskuzích, úspěších i pádech

Informace k setkání:
setkání je zdarma, simultánní tlumočení zajištěno
malé občerstvení zajištěno, obědy si hradí každý sám
hradíme příspěvek na asistenci

o zkušenosti, jak mít kontrolu nad vlastním životem a jak mít možnost
opravdu rozhodovat o typu a kvalitě podpory, kterou lidé s postižením
dostávají
o práci s komunitou
o udržitelné finanční situaci rodin
o získání síly a podpory měnit myšlení (nejen své)
o plánováních vlastních snů
o společném sdílení, diskuzích, úspěších i pádech

