Program konferencji upowszechniającej efekty i rezultaty projektu
„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie
kujawsko-pomorskim”
Miejsce: Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 39-43, sala „Kujawska” na parterze
30 października 2018 r.
9:00-09:30 Rejestracja gości
09:30-10:00 Powitanie, wystąpienia gości specjalnych - Łukasz Broniszewski, prezes zarządu
Fundacji Stabilo
10:00-10:45 Prezentacja wyników badań z monitoringu dostępności jednostek
samorządowych w województwie kujawsko-pomorskim – Bartosz Pilitowski, Główny sp. ds.
badań w projekcie „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie
kujawsko-pomorskim”
10:45-11:15 Prezentacja założeń programu Dostępność Plus – Piotr Krasuski, Dyrektor
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-14:30 Panele dyskusyjne





Dostępność stron internetowych i standard WCAG 2.0 – Jacek Zadrożny, ekspert ds.
dostępności IT, sala Katarzynka na parterze,
Zasady savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami – Sylwia Drozdowska,
ekspertka ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami, sala Kujawska na parterze,
Zasady projektowania uniwersalnego – prof. Marek Wysocki, Dyrektor Centrum
Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej, sala Wisła na II piętrze,
Zasady posługiwania się językiem prostym - dr Marcin Poprawa, Instytut Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, sala Flisak na II piętrze.

14:30-15:00 Lunch
Projekt objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Załącznik nr 1 - Opis paneli dyskusyjnych

Dostępność stron
internetowych i
standard WCAG 2.0

Każdy nowo powstający serwis/strona internetowa będą
musiały zostać dostosowane do standardów WCAG 2.0 a każda
modernizacja istniejących będzie musiała być przeprowadzona
zgodnie z regułami dostępności. Twórcy serwisów i
administratorzy będą musieli zwracać uwagę na odpowiednią
jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów graficznych,
opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy i
wiele innych elementów zawartych w wytycznych WCAG 2.0.
W ramach panelu, uczestnicy dowiedzą się o co należy zadbać
tworząc przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami strony
internetowe. Prowadzenie: Jacek Zadrożny.
Zasady savoir vivre
Panel obejmować będzie tematykę związaną z zasadami obsługi
wobec osób z
osób z niepełnosprawnościami w urzędzie. Zostaną omówione
niepełnosprawnościami zasady komunikacji, uwagi terminologiczne i inne teoretyczne
wskazówki, z omówieniem postaw wobec osób z różnymi
niepełnosprawnościami. Drugą część panelu stanowić będzie
element praktyczny - ćwiczenie mające na celu doświadczenie
sytuacji osoby z niepełnosprawnością poruszającej się na
wózku. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wózków inwalidzkich
i spróbować samodzielnie pokonać bariery architektoniczne, a
także dowiedzieć się w jaki sposób pomóc osobie poruszającej
się na wózku w przypadku pokonywania przez nią barier
architektonicznych, a także w razie upadku lub innych zdarzeń
losowych. Prowadzenie: Sylwia Drozdowska.
Zasady projektowania
Panel obejmować będzie tematykę związaną z zasadami
uniwersalnego
uniwersalnego projektowania. Zostaną omówione główne
zasady tej koncepcji oraz wyjaśnione zostanie jak należy
projektować produkty/projekty/działania i otoczenie, aby mogły
być one użyte przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim
zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego
projektowania/modernizacji w późniejszym terminie.
Prowadzenie: prof. Marek Wysocki.
Zasady posługiwania
Panel obejmować będzie kwestie związane z posługiwaniem się
się językiem prostym
językiem prostym przy formułowaniu komunikatów publicznych
kierowanych do obywateli przez instytucje.
Używanie języka prostego przez urzędników będzie miało
wpływ na zwiększenie samodzielności wśród osób z
niepełnosprawnościami w zakresie dostępności urzędów, a tym
samym możliwości załatwienia swoich spraw. Powyższe ściśle
koresponduje z Konwencją ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych, która pojęcie komunikacji w art. 2 definiuje
m.in. jako wyrażane się prostym i zrozumiałym językiem.
Prowadzenie: dr Marcin Poprawa.
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

