Do poczytania:
Biogramy prelegentów
Jan Gawroński
Trzynastolatek ze spektrum autyzmu i milionem innych zalet. Samorzecznik praw osób ze spektrum
autyzmu. Działa w inicjatywach Autism Team, Jasna Strona Spektrum i Chcemy Całego Życia! Aktor
grupy teatralnej Autentyczni Artyści, która zrzesza dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu.
Ambasador akcji "Autyzm na koszulkach". Działacz. Podczas wydarzeń strajkowych pod Sejmem w
maju 2018 r odczytał apel do władz o pomoc dla osób z niepełnosprawnościami.
Interweniuje wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami. Inicjator i
propagator akcji "ciche brawa" oraz „stop głośnym dzwonkom w szkołach”
Pasjonat map, tras i pociągów.
Lubi pisać „słowa prawdziwe o sobie i ludziach”. Obala mity na temat życia ze spektrum autyzmu.
Kocha ludzi. Po swojemu.
Sylwia Mądra
Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób ze spektrum autyzmu. Współinicjatorka ruchu rodziców
i opiekunów osób niepełnosprawnych. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców. Z
autorskimi warsztatami dla rodziców osób z autyzmem, zjechała Polskę wszerz i wzdłuż. Aktywna
uczestniczka kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie świadomości dot. życia z
niepełnosprawnościami. Pomaga, radzi, interweniuje społecznie wszędzie tam gdzie łamane są
prawa osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin.
Aktywnie działająca w przestrzeniach rzeczniczych, m.in. w Zespole ds. Opracowywania Rozwiązań
w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich rodzin przy Pełnomocniku
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Współinicjatorka powołania przy Rzeczniku Praw Dziecka
Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.
Kampanierka. Zaangażowana w działania społeczne z inicjatywy Autism Team oraz Centrum Chcemy
całego życia – wszystko dla pełni praw osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Współpracuje z
wieloma organizacjami w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe.
Menedżerka Zasobów Ludzkich - zawodowo, projektowo i hobbistycznie.
Prywatnie mama fantastycznego Janka (13 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.
Agnieszka Warszawa
SeIf-adwokat (samorzecznik) w przestrzeni autyzmu. Z wykształcenia projektant i plastyk oraz
informatyk. Pasjonatka neuro-nauk, fizyki, sci-fi. Osoba w spektrum autyzmu. Uczestniczka wielu
kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie świadomości społecznej, głównie w kwestii
neuroróżnorodności oraz na rzecz aktywizacji ruchu „seIf-advocacy" w Polsce. Członkini inicjatyw:
„AutismTEAM", „Chcemy całego życia!” oraz grupy samorzeczników „Jasna Strona Spektrum".
Aktywnie działająca w przestrzeniach rzeczniczych, m.in. w Zespole ds. Opracowywania Rozwiązań
w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich rodzin przy Pełnomocniku
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych; prelegentka licznych konferencji naukowych dot. obszarów
funkcjonowania człowieka w spektrum autyzmu oraz zdrowia psychicznego; konsultantka programu
i ustawy „Za życiem”; współautorka wielu publikacji o postrzeganiu świata z perspektywy osoby z
ASD; członkini Łódzkiego Zespołu Antydyskryminacyjnego (ŁZA) „Chcemy całego życia!”."

prof. dr. hab. Lidią Marszałek
Zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się wokół pedagogiki przedszkolnej i
wspomagania integralnego rozwoju dziecka. Dużą uwagę zwraca na poczucie kobiecości i systemy
wartości w pełnieniu ról rodzinnych u kobiet niepełnosprawnych. Bliska jest jej także problematyka
wspierania rozwoju dziecka z trudnościami rozwojowymi. Jest autorką książki "Duchowość dziecka".
Osobą niezwykle empatyczną i charyzmatyczną uwielbianą przez studentów w całej Polsce.

Izabela Piotrowska

Pedagożka specjalna, neurologopedka, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa
Neurologopedów, wykładowca, działaczka na rzecz świadomości autyzmu – organizatorka
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu we Włocławku. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi
i młodzieżą z niepełnosprawnościami intelektualnymi w ZSnr3, organizatorka kampanii
społecznych podnoszących świadomość społeczeństwa nt. niepełnosprawności. Utworzyła
regionalny Klub Rodziców Autyzm Włocławek i okolice. Współpracuje z organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz instytucjami kultury.

