Szczecin 05.09.2016

Portal internetowy TrocheInaczej.pl | popatrz na nas
nowa inicjatywa
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” ze Szczecina.

TrocheInaczej.pl – to inicjatywa, która próbuje pokazać niepełnosprawność intelektualną trochę
inaczej, bez lęków, uprzedzeń i krzywdzących stereotypów, aby poznać się wzajemnie, uśmiechnąć,
opowiedzieć o sobie. Popatrz na nas trochę inaczej – to nasze motto.
Portal rusza dokładnie dziś – znajdą tu Państwo zarówno treści autorskie, nasze, lokalne, jak i
bardziej globalne, teksty, reportaże, zdjęcia, filmy, a także inspirujące myśli i historie. Wszystkie łączy
jedno: są prawdziwe. Wszystkie związane są z tematyką różnych niepełnosprawności intelektualnych,
przede wszystkim zespołu Downa, autyzmu, dziecięcego porażenia mózgowego, ale także
niepełnosprawności sprzężonych.
Pomysł stworzenia takiego miejsca w Internecie to efekt doświadczeń rodziców dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną. W momencie zetknięcia się z niepełnosprawnością intelektualną
(np. w chwili narodzin dziecka, komplikacji medycznych, wypadku, po którym nic nie jest takie, jak
było wcześniej…) sami rodzice, ale także najbliższe otoczenie rodzina, przyjaciele stają wobec
zupełnie nowej rzeczywistości. To nie moment na wyczerpującą fachową wiedzę, zgłębianie procedur
medycznych i administracyjnych. Potrzeba raczej kilku właściwych słów od drugiej osoby, która
doświadczyła tego samego. Odnalezienie podobnych myśli i zdarzeń u innych daje kojące oraz
motywujące poczucie bycia rozumianym, nieosamotnionym, włączonym w świat, który można oswoić
– chcemy, aby tym właśnie stał się nasz portal, aby tę pomoc oferował.
Ponieważ najbardziej budują historie opowiadane przez nas samych, dlatego liczymy na obecność
naszych czytelników na łamach TrocheInaczej. pl. W zakładce „Opowiedz swoją historię” na portalu
piszemy:
„Jeśli czujesz, że jest coś, czym Ty mógłbyś się podzielić – opowiedz nam swoją historię. Być może dziś właśnie zdarzyło się
coś ważnego, inspirującego, zabawnego, zaskakującego o czym warto napisać? Może to krótka myśl warta uwagi, relacja ze
spotkania ze znajomym lub nieznajomym, albo wspomnienie zdarzenia, które poprawiło Ci humor lub coś szczególnego
spowodowało, że nie chcesz o nim zapomnieć. Takie historie bardzo często mogą stać się inspiracją dla innych, cegiełką,
która pomoże przełamać stereotypy i zmieniać podejście innych do niepełnosprawności intelektualnej. Z pozoru błaha forma
komunikacji, jaką jest dzielenie się swoimi przeżyciami, w rzeczywistości może stać się potężną siłą i bardzo skuteczną
metodą przekazywania wiedzy oraz doświadczeń, wspierającą zmianę postaw i budowanie więzi międzyludzkich. Dlatego
Twoja historia jest dla nas bardzo ważna.”

Już dziś możemy się podzielić kilkoma takimi historiami opowiedzianymi przez rodziców, a
dotykającymi różnych obszarów i aspektów życia z niepełnosprawnością intelektualną. Planujemy,
aby ukazywały się one na portalu systematycznie. Pierwszą z nich jest historia Kamili – mamy
trzyletniej Natalki z zespołem Downa. Artykuł można przeczytać pod poniższym odnośnikiem:
http://trocheinaczej.pl/2016/09/wlasciwie-to-mamy-szczescie/
Zapraszamy również na nasz fanpage facebookowy oraz konto na Instagramie, ponieważ wiemy, że
obok słowa pisanego mówić o niepełnosprawności można także obrazami wspartymi mądrą i
motywującą myślą.
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Więcej o projekcie:
Portal TrocheInaczej.pl jest częścią większego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin i
Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA” będącego kontynuacją naszych działań z lat ubiegłych.
W ramach działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, w
roku 2016 oprócz portalu realizujemy m.in.:






cykl filmowy poruszający tematykę przeciwdziałania dyskryminacji i integracji osób
niepełnosprawnych (materiały dostępne w Internecie oraz w środkach komunikacji miejskiej
woj. zach.-pom.),
eventy o charakterze edukacyjnym w przestrzeni publicznej,
wystawę zdjęć „Z daleka i z bliska…”,
spotkania (pogadanki) w szkołach i urzędach dotyczące niepełnosprawności,
oraz szereg innych działań promocyjnych w przestrzeni publicznej.

Podłożem wszystkich naszych działań jest świadomość, że mimo ogromnych zmian w podejściu
społeczeństwa do osób niepełnosprawnych, nadal pozostają obszary, w których pokutują
stereotypowe, krzywdzące a często niebezpieczne postawy. Dlatego tak ważne dla nas jest, aby na
wszelkie możliwe sposoby docierać z tematyką integracji oraz zapobiegania dyskryminacji osób
niepełnosprawnych do jak najszerszego kręgu odbiorców.
Arkadiusz Bis
kontakt@iskierka.org.pl
693 149 916

http://Trocheinaczej.pl
http://Trocheinaczej.pl/facebook/
http://instagram.com/TrocheInaczejPL

Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa
Zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA powstało w 2010 roku w Szczecinie. Stworzyli je
rodzice, których dzieci urodziły się z tą wadą genetyczną, obecnie zwaną trisomią 21. Głównym celem ISKIERKI jest
wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci z zespołem Downa poprzez rehabilitację i integrację ze społeczeństwem.
Stowarzyszenie podejmuje szereg działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, które mają, nie tylko w środowisku
lokalnym, prowadzić do przyjaznych i akceptujących postaw społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Obecnie ISKIERKĘ tworzy ponad 50 rodzin ze Szczecina i okolic.

http://iskierka.org.pl
http://facebook.com/iskierkaZD
http://youtube.com/IskierkaSzczecin
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