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Organização sem fins lucrativos que tem como missão defender e

garantir  os direitos das pessoas com deficiência,  a partir de

condições que promovam sua autonomia e protagonismo. 

 Encontros mensais e divididos em dois grupos:

Espaço de interação e convivência das crianças,

juntamente com seus familiares para promover o

brincar espontâneo e criativo, bem como

estimular o desenvolvimento do pensamento, da

linguagem, da afetividade e da autonomia a

partir de brincadeiras lúdicas. 

Grupo de Jovens Autodefensores:

maiores de 18 anos

Encontros quinzenais com o objetivo de

potencializar vínculos afetivos e sociais, promover

espaços de aprendizado e reflexão sobre temas

pertinentes à vida adulta - como trabalho,

identidade, relacionamentos, sexualidade - para

fomentar o desenvolvimento de uma 

vida independente.

Residir em Ribeirão Preto 

E ter diagnóstico de deficiência intelectual.

Há dois critérios para participar do projeto:

É feito um primeiro Acolhimento para conhecer a

história da família, suas necessidades e os motivos que

os fizeram procurar a RibDown.  

Após esse momento de troca de experiências e vivências

e o envio da documentação necessária, a técnica

responsável irá informar se há vagas nos grupos etários

(crianças, adolescentes e jovens). Ainda que não haja

vagas, a família já poderá participar dos encontros de

famílias. 

MEDIAÇÃO FAMILIAR 

Promove encontros com pessoas com Deficiência para

possibilitar discussões e reflexões que visam a defesa e a

garantia de seus direitos fundamentais e a busca de sua

autonomia e emancipação econômica, política e social. 

Também oferece um espaço para que familiares pensem

e se fortaleçam para ajudar os filhos a lidarem com

barreiras atitudinais (medo, superproteção, desconfiança

na capacidade de aprender...)  e eventuais atitudes de

preconceito advindas da sociedade. 

Grupo de Famílias: 

Famílias de crianças

Famílias de adolescentes

Famílias de jovens 

Espaço de escuta, acolhimento e reflexões para

troca de conhecimento, de experiências

cotidianas, dos desafios e das possibilidades que

cada família vivencia no dia-a-dia.

Há três grupos de Famílias:

Grupo de Crianças:

Grupo de Adolescentes

Autodefensores: de 12 a 17 anos

Encontros quinzenais com o objetivo de

potencializar vínculos afetivos e sociais, promover

espaços de aprendizado e reflexão sobre temas

pertinentes à adolescência (sempre partindo dos

interesses do grupo).

AUTODEFENSORIA  

A autodefensoria refere-se ao processo de

autonomia e participação da pessoa com deficiência

na defesa de seus direitos, tomando suas próprias

decisões a respeito de sua vida, reivindicando voz e

espaço para expressar suas ideias, desejos,

expectativas e necessidades. 
 

É um processo presente em todas as ações do

Mediação Familiar.INFORMAÇÕES  

Grupos Etários   

Crianças menores: 04 a 07 anos 

Crianças maiores: 08 a 11 anos 


