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Chamada para participação 

 

Soubemos do seu envolvimento em relação a pessoas com deficiência. Estamos entrando em contato 
com você para convidá-lo/la  a participar do projeto "Ambiente Acessível, Sociedade Inclusiva" que 
recentemente iniciamos e do qual  encontrará  uma síntese, no  anexo do formulário de apresentação. 

A primeira parte do projeto será dedicada a recolher, tomar conhecimento e partilhar experiências de 
várias partes do mundo, que tenham afinidade com o seu escopo. 

Imaginamos que a sua experiência no campo da deficiência - ou aquela do grupo ou da organização na 
qual atua - estaria de acordo com esses princípios. Ficaremos muito agradecidos se pudesse enviar, por 
e-mail, para a secretaria do projeto, um resumo de sua experiência, utilizando o modelo anexado. 

As experiências de interesse para o projeto podem ser as mais variadas: experiência de pessoas que 
vivem pessoalmente a situação de deficiência; ou pessoas que convivem com esta realidade em âmbito 
familiar (assistência ou suporte a familiares com deficiência); profissionais (trabalhadores no campo da 
saúde, da educação ou trabalho, assistentes sociais, assistentes pessoais, profissionais técnicos, 
arquitetos, designer, etc.); na área cultural (pesquisadores, jornalistas, artistas) ou sócio-político 
(políticos, autoridades etc.) O protagonista da experiência pode ser uma única pessoa, ou um grupo 
informal, uma organização (associação, cooperativa, empresa, instituição pública...). 

O importante é que a experiência coloque em luz a "herança" deixada na comunidade, a "semente do 
mundo unido" que foi semeada e os frutos que desabrocharam. 

Provavelmente não será possível apresentar todas as experiências recebidas nos workshop online, 
programados para essa primeira fase do projeto, por isso será feita uma seleção. Caso sua experiência 
estiver entre as selecionadas, entraremos em contato com você para orientar detalhes na preparação da 
apresentação, como também organizar um encontro preliminar através na plataforma Zoom. Caso seu 
relato não esteja incluído nessa seleção, permanecerá como preciosa sua contribuição para a segunda 
fase do projeto.  

Estamos certos, como foi evidenciado no formulário de apresentação, que as inúmeras experiências 
inspiradas no sonho de um mundo unido, desenvolvidas no campo das deficiências, constituem um 
valioso patrimônio a ser doado à sociedade e uma base sobre a qual construir pensamentos e ações. 

Somos infinitamente gratos por sua colaboração. 

 

O grupo organizador 

Flavia Caretta, Renzo Andrich, Anna Bevilacqua, Giovanni Guandalini, Maria Grazia Arneodo, Alberto 
Marsilio, Rita Bersch, Marcella Ioele 

 

Secretaria do Projeto  

Renzo Andrich (Belluno, Italia), Rita Bersch (Porto Alegre RS, Brasile) 
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