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Nazwa konferencji: Zmiana sytuacji biograficznej osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie odzyskania wolności 
obywatelskiej. 
Data i miejsce konferencji: 3 czerwca 2011, Uniwersytet Gdański, 
Wydział Nauk Społecznych. 
Organizator konferencji: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, 
Europejskie Centrum Solidarności. 
Referat własny: Starość osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
różnych kontekstach społecznych. Referat dotyczył problematyki  starości 
osób upośledzonych umysłowo, w kontekście społeczeństwa 
ponowoczesnego. Poddałam analizie przebiegi biograficzne mieszkańców 
dwóch domów pomocy społecznej (państwowego i prywatnego), 
odnosząc je do siatki pojęciowej charakteryzującej współczesne 
trajektorie osób z głównego nurtu życia społecznego (segmentaryzacja i 
fragmentaryzacja trajektorii życiowej). Omówiłam różne rozumienia 
pojęcia ”starość” i próbowałam za ich pomocą uchwycić specyfikę 
procesu starzenia osób upośledzonych umysłowo. 
 
Nazwa konferencji: Legendy dodatkowego chromosomu. Niezwykłe 
osiągnięcia Osób z zespołem Downa – talenty i mity. 
Data i miejsce konferencji : 15-16 października 2011 roku, Warszawa 
Organizator konferencji: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z 
Zespołem Downa Bardziej Kochani. 
Referat własny – Refleksje o teatralnych dokonaniach osób 
niepełnosprawnych intelektualnie.  Referat dotyczył rozważań na temat 
działalności Teatru 21. Omówiłam specyfikę działalności teatru w 
kontekście nurtu postdramatycznego. Poruszyłam problematykę kultury 
terapeutycznej we współczesnym świecie. Spróbowałam pokazać w jaki 
sposób Teatr21 czerpie z narzędzi, technik teatru postmodernistycznego, 
dzięki czemu staje się rodzajem performansu. Poddawałam refleksji czy, 
na ile i dla kogo, jego działalność ma charakter terapeutyczny.  
 
Nazwa konferencji: Polscy Niepełnosprawni: obywatele, konsumenci, 
pracownicy. 
Data i miejsce konferencji: Kraków, 8 -9 maja 2014, AGH.  
Organizator konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod 
patronatem jego Magnificencji prof. Tadeusza Słomki Rektora AGH oraz 
prof. Ireny Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich. 



Referat własny: Typ niepełnosprawności a rodzaje wsparcia w procesie 
edukacji”. Referat dotyczył specyfiki różnych typów niepełnosprawności i 
związanych z tym problemem standaryzacji usługi wsparcia w trakcie 
procesu zdobywania wyższego wykształcenia. 
Udział w licznych seminariach dotyczących tematyki 
niepełnosprawności w ramach wyżej wymienionych projektów 
współfinansowanych ze środków UE.  

 


