REHA FOR THE BLIND IN POLAND
Virtual Warsaw – miasto przyjazne dla niewidomych
13-15.10.2018
Dzień pierwszy – sobota 13 października
Część I: Centrum Nauki Kopernik
15:00 Otwarcie konferencji
15:05 Idole 2018
15:20 Wystąpienia gości specjalnych
15:50 Działalność Fundacji Szansa dla Niewidomych - Marek Kalbarczyk (Prezes
Fundacji)
16:00 - 18:00 Sesja merytoryczna
16:00 Dostępność otoczenia i informacji dla niewidomych i słabowidzących
16:20 Virtual Warsaw – miasto przyjazne dla niewidomych
16:40 Polskie rozwiązania technologiczne i metodologiczne niwelujące skutki
niepełnosprawności wzroku
17:00 Prezentacje nowoczesnej technologii niwelującej skutki inwalidztwa wzroku oraz
działalności organizacji i instytucji działających na rzecz niewidomych i słabowidzących.
16:00 – 20:00 Wystawa ph.: „Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki”
20:00 Koncert

Dzień drugi – niedziela 14 października
Część II: Spotkania ph.: „Jesteśmy razem”
10:00 Wyjazd autokarami do Lasek pod Warszawą
11:00 Msza święta w intencji środowiska niewidomych i słabowidzących
12:00 16 atrakcji zręcznościowych, sprawnościowych i kulturalnych
14:00 Obiad na świeżym powietrzu
17:00 Powrót do Warszawy
18:00 Piknik integracyjny w centrum stolicy

Dzień trzeci – poniedziałek 15 października
Część III: „My nie widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?”
9:30 Spotkanie środowiska pod parlamentem

Część IV: Centrum Naukowe Kopernik
10:00 Świat otwarty dla niewidomych
10:30 Panele dyskusyjne:















Dostępność Plus – wielkie nadzieje, czy konkretne szanse dla niewidomych i
słabowidzących w Polsce
Świat oglądany tyflograficznie – wypukłe mapy, plany i ryciny
Udźwiękowienie otoczenia – beacony, dźwiękowe informatory, terminale i
smartfony
Komputery w naszych dłoniach – Smartfony, tablety, smartwatche
Systemy nawigacyjne umożliwiające samodzielne, bezwzrokowe poruszanie się
Pismo Braille’aw unowocześnionej formie
Audiodeskrypcja otoczenia – chcemy wiedzieć jak wygląda świat, co nas otacza
Audiodeskrypcja dzieł sztuki
Media w służbie wyrównywania życiowych szans osób z dysfunkcją wzroku
Edukacja włączająca z prawdziwego zdarzenia
Dostępność internetu i informacji dla wszystkich grup obywateli
Nasze środowisko – sytuacja organizacji społecznych, firm, zadania dla
najaktywniejszych i wpływowych przedstawicieli
Magnigrafika skuteczną metodą na zniwelowanie skutków słabowidzenia
Indywidualne podejście do możliwości i potrzeb każdego niepełnosprawnego

14:00 Idol w kategoriach Firma i Produkt Roku; Zamknięcie konferencji
11:00 - 18:00 Wystawa ph.: „Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki”

