15 жовтня у межах проекту «Майбутнє-2015» пройшла регіональна з міжнародною участю науково-практична конференція «Життя людей з розумовими обмеженнями в м. Суми у 2015 році: стан, перспективи, результат». Організаторами конференції стали:
Кафедра корекційної педагогіки і спеціальної психології Інституту педагогіки і психології СумДПУ ім. А.С. Макаренко (завідуюча кафедрою корекційної педагогіки і спеціальної психології Картава Юлія Анатоліївна);
	Сумське міське  товариство допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість «Феліцитас» (голова товариства Сапожніков Сергій В’ячеславович);
	Громадська організація «Коло підтримки «Суми-Допомога»,  Німеччина  (виконавчий директор Шмідт Гертруд).

Метою конференції був звіт результатів роботи робочих груп за період попереднього 2009-2010 навчального року і визначення стратегії подальшої роботи у межах проекту «Майбутнє-2015».

В конференції взяли участь 102 делегати.
Серед них: представники обласного і міського управлінь освіти і науки, праці та соціального захисту, охорони здоров’я; керівники і педагоги спеціальних закладів і установ, будинку дитини; представники громадських організацій міста Сум і Сумської області; викладачі ВНЗ; юристи, батьки, опікуни; студенти Сумського ДПУ ім. А.С. Макаренка.
Під час реєстрації учасники конференції переглянули виставку дитячих робіт вихованців закладів освіти для дітей з порушеннями психофізичного розвитку та познайомитися з новинками спеціальної наукової літератури.

Розпочав конференцію вітальним словом ректор СумДПУ ім. А.С. Макаренка проф. Кудренко Анатолій Іванович.
Від керівництва Інституту педагогіки і психології СумДПУ ім. А.С. Макаренка вітальне слово сказала заступник директора к.пед.н., доц. Кривонос Ольга Борисівна.
Після урочистого відкриття та вітання учасників конференції колеги із Німеччини  (Шмідт Амунд)  та представник громадської організації (Сапожніков Сергій В’ячеславович)  ознайомили учасників конференції з результатами впровадження Конвенції ООН про права інвалідів у Німеччині та Україні.

Далі зі звітами-презентаціями виступили керівники і представники робочих груп. Звіти учасників супроводжувались відеоматеріалами.
Група А. Праця осіб з інтелектуальною недостатністю. 
Керівник групи: Сапожніков Сергій В’ячеславович - голова сумського міського товариства допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість «Феліцитас»

Група Б Стан та перспективи роботи центру «Сприяння»
Керівник: Вишня Тамара Володимирівна - директор реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю – Центр «Сприяння» товариства «Феліцитас»

Група В. Cамостійне проживання осіб із інтелектуальними порушеннями
Керівник групи: Вихрест Олена Леонідівна - вихователь Сумського обласного Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, член товариства «Феліцитас»

Група Г. Підготовка фахівців до роботи з особами з особливими потребами
Керівник групи:  Дегтяренко Тетяна Миколаївна – докторант Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Група Д. Інклюзивна освіта осіб з вадами психофізичного розвитку
Керівник групи:  Шрамко Людмила Михайлівна – директор Сумського спеціального реабілітаційного НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» №34

Надалі учасники конференції визначили стратегію подальшої діяльності робочих груп у межах проекту та прийняли рішення конференції.
Було висунуто пропозицію щодо створення  громадської експертної комісії з питань життя осіб з інтелектуальною недостатністю у місті Суми та регіоні, а також включення пропозиції у проект Концепції розвитку
м. Суми 2010-2015 рр. 


Дякуємо всім учасникам за активну участь у роботі конференції «Життя людей з розумовими обмеженнями в м. Суми у 2015 році: стан, перспективи, результат» та бажаємо усім творчих успіхів!

