Federação Nacional das Associações Pestalozzi
Movimento Nacional Pestalozziano de Autodefensores
I Encontro Nacional de Famílias

CARTA DAS FAMÍLIAS DE BRASÍLIA 2022

Nós, Familiares dos Autodefensores Pestalozzianos, participamos do
I Encontro Nacional de Famílias do Movimento Pestalozziano nos dias 21, 22,
23, 24 e 25 de agosto de 2022 na cidade de Brasília. Estiveram presentes 19
estados e Distrito Federal. Nos dirigimos a todos os integrantes do Movimento
Pestalozziano,

especialmente

aos

dirigentes

para

apresentar

nossas

deliberações e fazer cumprir esta carta:
Reconhecimento: Primeiramente reconhecemos e parabenizamos a
todos os Autodefensores e a Fenapestalozzi pelo incentivo permanente aos
familiares dos Autodefensores, espaço muito importante de discussão e troca de
experiência para todos nós.
Deliberações:
1 – Referente ao funcionamento das Associações Pestalozzi
 Campanha de orientação da garantia de direitos ao passe livre nos
estados e municípios;
 Palestras voltadas para garantia de direitos e benefícios para as
famílias e para as pessoas com deficiências, bem como se deve acontecer a
aplicabilidade desses direitos;
 Cursos para pais\familiares para que saibam lidar com situações
adversas, garantindo que os tratem considerando sua idade cronológica;
 Palestras e cursos com informações sobre sexualidade da pessoa
com deficiência;
 Cursos de incentivo para que os familiares consigam dar mais
autonomia as pessoas com deficiência;
 Campanha de sensibilização aos gestores em disponibilizar frota
de transporte coletivo para as proximidades das instituições;

 Conscientização acerca do apoio profissional para superação de
barreiras, estabelecendo um elo de confiança;
 Realização de trabalhos voltados para que as famílias e
profissionais valorizem a escuta e o tratamento para com as pessoas com
deficiência.
2 – Referente aos direitos e deveres/acessibilidade
 Que os municípios dispensem mais apoios aos gestores das
instituições;
 Garantir que todos os órgãos públicos e privados tenham
acessibilidade (física e humana) de forma completa par atender a todas as
pessoas com deficiência garantindo autonomia total.

