Fundacja Vis Maior
ma zaszczyt zaprosić na konferencję online
„Dostępność a nowe technologie”
Konferencja przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych a dotyczy obsługi osób z
niepełnosprawnościami; udział w konferencji jest bezpłatny

Zapraszamy pod adres:
https://www.facebook.com/fundacjaVisMaior/

A oto agenda naszej konferencji
Czwartek 8 października
Godzina 10:00
Dyrektor Przemysław Herman,
Ministerstwo Rozwoju.
Wprowadzenie do ustawy o
zapewnianiu dostępności

Godzina 14:00
Panel dyskusyjny „Racjonalna
dostępność”
Prof. Paweł Kubicki (SGH), Jacek
Zadrożny (Min. Cyfryzacji), Piotr Todys
(Fundacja TUS) i Izabela Sopalska-Rybak
(Fundacja Kulawa Warszawa).
Podczas panelu chcemy podyskutować
na takie tematy, jak stosowanie
racjonalnych, a więc dostosowanych
zarówno do potrzeb jak i do możliwości
rozwiązań dostępnościowych, kryteria
wdrażania rozwiązań zastępczych,
powszechność rozwiązań
dostępnościowych a kwestie
ekonomiczne, patrząc na to zagadnienie
szerzej a nie tylko z punktu widzenia
przepisów ustawy

Wtorek 13 października

Godzina 10:00

Godzina 14:00

Adam Pietrasiewicz (Min. Cyfryzacji).
Ustawa o dostępności cyfrowej
Problemy ze stosowaniem ustawy, zapisy
ustawy trudniejsze do realizacji, wnioski.

Elżbieta Dawidek, logopeda, terapeuta
AAC i PROMPT
Włączanie osób z problemami
komunikacyjnymi w edukację i życie
społeczne z wykorzystaniem AACalternatywnych i wspomagających metod
komunikacji.
Podczas wykładu będzie można poznać
metody stosowane wobec osób z
niepełnosprawnością intelektualną, z
autyzmem i złożonymi problemami
komunikacyjnymi, tak aby można się było
z nimi sprawnie porozumieć. Jest to
wiedza niezbędna dla wszystkich, którzy
przewidują, że w obszarze ich działań
mogą znaleźć się takie osoby.

Czwartek 15 października
Godzina 10:00

Godzina 14:00

Mariusz Trzeciakiewicz, Fundacja
Katarynka.
Kreatywne podejście do dostępności,
czyli co zrobić żeby nie było drogo, ale
też nie amatorsko

Maciej Kowalski, Spółdzielnia FADO,
Prezes Polskiego Związku Głuchych
Oddział Łódź
Pętla indukcyjna. Jakie technologie
ułatwiają lub utrudniają słyszenie

W trakcie spotkania pokazane zostaną
bezpłatne technologie i narzędzia do
tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla
niesłyszących, z krótkim omówieniem ich
działania i zastosowania. Będzie można
też zapoznać się z wybranymi
przykładami dobrych rozwiązań w
dziedzinie dostępności, działających w
organizacjach i instytucjach kultury.

Technologia dla słabosłyszących.
Obsługa osób głuchych i słabosłyszących
przez organizacje pozarządowe

Wtorek 20 października
Godzina 10:00

Godzina 14:00

Katarzyna Gajewska, Centralna
Przychodnia Rehabilitacyjna Polskiego
Związku Niewidomych.

Konrad Kozłowski, Fundacja Akademia
Młodych Głuchych.

Nowe technologie wspierające udział
osób niewidomych / słabowidzących w
wydarzeniach organizowanych przez
organizacje pozarządowe.

Nowe technologie wspierające udział
osób g/Głuchych w wydarzeniach
organizowanych przez organizacje
pozarządowe.

Praktyczne wskazówki dotyczące
organizacji warsztatów / pikników z
udziałem osób niewidomych i
słabowidzących. Jak w tym mogą pomóc
nowe technologie?

Praktyczne wskazówki dotyczące
organizacji warsztatów / pikników z
udziałem osób g/Głuchych i
niedosłyszących. Jak w tym mogą pomóc
nowe technologie?

Czwartek 22 października
Godzina 10:00
Panel zamykający. Dostępność – realne wyzwania na przyszłość.
Donata Kończyk (Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. Dostępności), Grzegorz Złotowicz
(informatyk, Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Dział dla Niewidomych),
Jolanta Kramarz i Dariusz Kupiecki (Fundacja Vis Maior, organizator konferencji).
Problemy dostępności czekające na rozwiązanie. Których aspektów nie dostrzega WCAG? Jak
łączyć formy dostępności przy różnych niepełnosprawnościach?

Prosimy o zwrócenie uwagi:
1. Wystąpienia konferencyjne będą obsługiwane przez tłumacza Polskiego Języka
Migowego.
2. Osoby pragnące lepszej jakości okna z tłumaczem migowym prosimy o
wcześniejszy kontakt z naszą fundacją: biuro@fundacjavismaior.pl, zapewnimy
dostęp alternatywny z odrębnym oknem tłumacza.
3. Po konferencji nagrania wszystkich wystąpień opatrzymy transkrypcjami
tekstowymi.

4. Wystąpienia udostępnimy w naszym kanale Youtube oraz na naszej stronie
internetowej www.fundacjavismaior.pl. Prosimy o śledzenie.
5. Konferencję realizujemy w ramach zadania publicznego pn. „Wsparcie osób z
niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz
wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów
porozumiewania się” dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy. Wszystkim zaangażowanym współpracownikom
serdecznie dziękujemy.

