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Pierwsze spotkanie filmowe
MOVIE-MY NA GŁOS za nami.
Kiedy kolejne?
W sobotę 26 marca w Muzeum Żydów Polskich POLIN odbyło się pierwsze
spotkanie filmowe z cyklu „MOVIE-MY NA GŁOS”. Jest to wspólna
inicjatywa Fundacji Avalon realizowana w ramach projektu Sekson oraz
muzeum POLIN. Podczas wydarzenia odbyła się projekcja filmu „Obóz
godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych" oraz dyskusja na temat
praw osób z niepełnosprawnością. Następne spotkanie już 28 maja 2022
roku.

Sukces pierwszego pokazu filmowego
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Pełna sala i ożywiona dyskusja to miara sukcesu sobotniego pokazu filmowego
organizowanego przez Fundację Avalon w ramach projektu Sekson. Projekcję
filmu „Obóz godności” obejrzało ponad 40 osób. Ta amerykańska produkcja,
która porusza temat powstania ruchu praw osób z niepełnosprawnościami
wprowadziła uczestników spotkania do dyskusji na temat kształtowania się
ruchu aktywistycznego na rzecz OzN w Polsce oraz realizowania prawa do
prywatności, autonomiczności w stosunku do grupy OzN. W panelu
dyskusyjnym wzięli udział: Olga Śleporowrońska – prezeska stowarzyszenia
Mutida, Angelika Terlecka – studentka pedagogiki specjalnej na APS oraz
Marta Lorczyk – członkini Zespołu Eksperckiego projektu Sekson. Dyskusję
poprowadziła Żaneta Krysiak z projektu Sekson.

Patronat merytoryczny nad cyklem wydarzeń objęły: Koło Naukowe Synergia
SWSP, Koło Naukowe Psychologii Klinicznej SWPS, Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN, Koło Naukowe Disability Studies APS oraz Stowarzyszenie
Mudita.

Patronami medialnymi cyklu są Onet oraz Radio Kolor.
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Dołączysz do nas w maju?

Kolejne spotkanie z cyklu MOVIE-MY NA GŁOS zaplanowane zostało na 28
maja. Będzie to okazja do zapoznania się z kolejną projekcją dotyczącą
niepełnosprawności oraz wzięcia udziału w wartościowym panelu dyskusyjnym.

“W marcu odbyła się niesamowita dyskusja na
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“W marcu odbyła się niesamowita dyskusja na
temat postrzegania niepełnosprawności. Sukces
pierwszego wydarzenia pokazuje nam, jak ważne
jest tworzenie przestrzeni do rozmowy i spotkania.
W maju czeka nas kolejne spotkanie, podczas
którego rozmawiać będziemy o rodzicielstwie osób
z niepełnosprawnościami”
Żaneta Krysiak 
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Wydarzenia z cyklu będą odbywać się regularnie co 2 miesiące. Już dziś
zapraszamy na projekcję kolejnego filmu oraz dyskusję wokół tematu
niepełnosprawności, seksualności oraz praw człowieka. Więcej informacji o
pokazie i zapisach już wkrótce! Tym czasem śledźcie kanały projektu Sekson i
dołączcie do dedykowanego wydarzenia na Facebooku.
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Projekt Sekson powstał w 2019 roku, ma na celu rzetelne edukowanie w obszarze seksualności i
rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową. W ramach projektu powstała platforma
edukacyjna www.sekson.pl, Mapa Dostępności – wyszukiwarka dostosowanych gabinetów i
/specjalistów z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, prowadzone są także
spotkania live oraz cykl wywiadów #wyłączamytabu #włączamywiedzę ze specjalistami i osobami z
niepełnosprawnościami. Co roku organizowana jest konferencja Sekson poświęcona seksualności i
rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową.

Fundacja Avalon to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce wspierających osoby z
niepełnosprawnościami i przewlekle chore, powstała w 2006 roku, a od roku 2009 posiada status
organizacji pożytku publicznego. Ma siedzibę w Warszawie, jednak swoim wsparciem obejmuje osoby
potrzebujące z całej Polski. Fundacja oferuje pomoc potrzebującym w obszarze finansowym, a także
prowadzi szereg programów społecznych i edukacyjnych, mających na celu aktywizację OzN a także
zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami w polskim społeczeństwie.

Fundacja Avalon aktualnie wspiera blisko 12 000 osób z całej Polski. Łączna wartość pomocy
udzielonej dotychczas przez Fundację swoim podopiecznym wynosi ponad 260 mln złotych.


