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Kto to jest self‑adwokat 3

Self‑adwokat

Self‑adwokaci to osoby z niepełnosprawnościami.

Self‑adwokatem może być osoba 
z niepełnosprawnością intelektualną.

Self‑adwokat występuje sam w swoich sprawach 
i sprawach innych osób z niepełnosprawnościami.

Spotyka się z różnymi ludźmi.

Uważnie słucha ludzi.

Kto to jest self‑adwokat
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Poznaje samego siebie.

Zna swoje zalety i trudności.

Uczy się rozwiązywać różne problemy.

Self‑adwokat chce aby inne osoby jego słuchały.
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Self‑adwokat jest pewny siebie. 

Mówi czego potrzebuje.

Zna swoje prawa i obowiązki.

Ma swoje zdanie na różne tematy.

KONSTYTUCJA

RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ
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Self‑adwokat jest samodzielny.

Sam decyduje o sobie.

Ponosi odpowiedzialność:
 ● za swoje zachowanie
 ● za to co mówi
 ● za to co robi.
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Self‑adwokat uczy się na warsztatach i szkoleniach.

Self‑adwokat może popełniać błędy.

Prosi o pomoc jeśli tego potrzebuje.

Dba o swój wygląd.

Co robi self‑adwokat
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Self‑adwokat rozwija swoje zainteresowania.

Uczestniczy w życiu kulturalnym.

Chodzi do kina, teatru, na koncerty.

Wie jak zachować się w różnych miejscach 
i sytuacjach.

Uczestniczy w różnych konferencjach.
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Self‑adwokat spotyka się z innymi self‑adwokatami.

Rozmawia z ludźmi o ważnych sprawach dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Spotyka się z ważnymi osobami w mieście i w całym 
państwie.
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Self‑adwokaci poznają swoje prawa i obowiązki.

Organizują sondy uliczne.

Sonda uliczna to zbieranie informacji na ważny 
temat od spotkanych na ulicy osób.

Przeprowadzają wywiady.

Nagrywają audycje radiowe i telewizyjne.

Co robią jarosławscy self‑adwokaci

Współpracują przy tworzeniu gazety self‑adwokatów 
Usłysz nasze głosy.
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Organizują spotkania z władzami.

Na przykład z burmistrzem, starostą, radnymi.

Uczą się jak występować publicznie.

Występowanie publiczne to mówienie do grupy 
ludzi.

Self‑adwokaci prowadzą facebooka i stronę 
internetową.

Uczestniczą w obradach rady miasta.

Rada miasta decyduje o ważnych sprawach dla 
wszystkich mieszkańców.
W radzie miasta są osoby wybrane przez 
mieszkańców.
Nazywają się radnymi miasta.
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Organizują konferencje dla self‑adwokatów.

Biorą udział w konferencjach dla self‑adwokatów 
z Europy.

Wspólnie wyjeżdżają, poznają zabytki i ciekawe 
miejsca.

Self‑adwokaci spotkali się z żoną Prezydenta Polski.
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Self‑adwokatura w Polsce powstała 20 lat temu.

Wtedy odbyły się po raz pierwszy warsztaty 
dla self‑adwokatów.

Self‑adwokaci poznawali swoje prawa.

Uczyli się mówić o sobie.

Skąd się wzięła self‑adwokatura

KONSTYTUCJA

RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Kalendarz
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Self‑adwokaci poczuli, że są ważni.

Zrozumieli że powinni być traktowani na równi 
z innymi ludźmi.

Self‑adwokaci działają w wielu krajach.

W Europie powstała Europejska Platforma 
Self‑Adwokatów – EPSA.


