Informacje o Partnerach TbB

I.

Fundacja Widzialni

Fundacja Widzialni jest kontynuacją i rozwinięciem projektu „Widzialni”, który rozpoczął swą działalność w
2007 r.
Prezesem Fundacji jest Wojciech Kulesza.
Statutowym celem Fundacji Widzialni jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz propagowanie
idei internetu wolnego od dyskryminacji i dostępnego dla wszystkich - bez względu na stan zdrowia,
niepełnosprawności, wiek lub stan posiadania. Fundacja Widzialni współpracuje ze wszystkimi, którym nie jest
obojętny stan dostępności serwisów www oraz problem wykluczenia cyfrowego w polskim społeczeństwie.
Fundacja Widzialni w ciągu ostatnich dwóch lat wykonała sto kilkadziesiąt pełnych audytów dostępności
(autorską metodologią) serwisów internetowych, min. urzędów państwowych, instytucji pożytku publicznego,
urzędów miast, uczelni, banków, serwisów prasowych, telewizyjnych, osób związanych z życiem publicznym
oraz firm komercyjnych. Prowadzi także szkolenia z zakresu dobrych praktyk i wymogów dostępności dla
administratorów i twórców stron www. Jest organizatorem konkursu Strona Internetowa bez Barier oraz
współorganizatorem konkursu Magiczna Europa dla młodzieży niepełnosprawnej sensorycznie. Od lat
współpracuje z Uniwersytetem Śląskim, m. in. tworząc listę dyskusyjną „Dostępność w sieci”. W ostatnim czasie
zorganizowała także konferencje „Niepełnosprawni w sieci” oraz „Cyfrowo wykluczeni”. Jest jedyną organizacją
pozarządową w Polsce zajmującą się w wyspecjalizowany sposób wyłącznie problemem wykluczenia
cyfrowego.
Fundacja Widzialni jest inicjatorem Partnerstwa Telewizja bez Barier i główny koordynatorem działań w
jego ramach.
Strona internetowa Fundacji Widzialni: www.widzialni.eu
II.

Polski Związek Głuchych

Polski Związek Głuchych powołany do istnienia 25 sierpnia 1946 r. jest kontynuatorem idei i zadań
realizowanych przez regionalne stowarzyszenia głuchoniemych i Polski Związek Towarzystw Głuchoniemych,
które istniały w Polsce przed II wojną światową. Nawiązuje do tradycji zorganizowanego ruchu społecznego
głuchych, zapoczątkowanego powstaniem w 1876 r. Małopolskiego Towarzystwa Głuchoniemych "NADZIEJA"
we Lwowie.
Związek popularyzuje problematykę dotyczącą wad słuchu, środowiska ludzi niesłyszących, rehabilitacji
dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem oraz prowadzi kursy języka migowego. Związek od 1959 wydaje roku
miesięcznik "Świat Ciszy". Realizując zadania statutowe, Związek współpracuje z organami administracji
państwowej i samorządowej oraz ze stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami wspomagającymi jego
działalność. Jest członkiem Światowej Federacji Głuchych, zrzeszającej ponad 120 narodowych organizacji osób
niesłyszących i praktycznie jedynym stowarzyszeniem niesłyszących w Polsce prowadzącym tak szeroką
działalność opiekuńczą i rehabilitacyjną, której celem jest utrzymanie tożsamości środowiska osób
niesłyszących oraz pomoc w zakresie rozwiązywania ich problemów życiowych. Związek działa na terenie całej
Polski, otacza swoją opieką i udziela pomocy około 100 000 członków i podopiecznych poprzez 16 oddziałów.
113 ośrodków rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących świadczy rocznie około 350 000 usług w
zakresie rehabilitacji indywidualnej, udzielając niesłyszącym porad i pomocy w załatwianiu spraw socjalnych,
rodzinnych, zawodowych, wychowawczych i urzędowych. Zapewnia usługi tłumaczy języka migowego w
urzędach, sądach, placówkach służby zdrowia i innych.
Poprzez udział w partnerstwie Polski Związek Głuchych pragnie przyczynić się do uwzględniania potrzeb
osób niesłyszących w zakresie dostępu do środków masowego przekazu tj. telewizja, Internet.
Strona internetowa Polskiego Związku Głuchych: www.pzg.org.pl (uruchomienie z końcem czerwca)

III.

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym powstało w roku 1991 r., by działać na rzecz osób z
głuchoślepotą, czyli jednoczesnym uszkodzeniem dwóch zmysłów – wzroku i słuchu. Korzenie Towarzystwa
sięgają początków lat 80. XX wieku, kiedy to grupa pracowników działu tyflologicznego Polskiego Związku
Niewidomych podjęła działania zmierzające do określenia sytuacji osób głuchoniewidomych w Polsce. Odkryli,
że bardzo potrzebna jest organizacja, która potrafiłaby je wspierać w sposób kompetentny i kompleksowy. Do
dziś Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jest jedyną organizacją wspierającą – w sposób całościowy - tę
grupę w naszym kraju.
Przewodniczącym Towarzystwa jest Grzegorz Kozłowski.
Osoby dotknięte głuchoślepotą, w wyniku ograniczenia możliwości wzajemnego kompensowania tych
zmysłów, napotykają w życiu na bardzo duże trudności (odmienne od spowodowanych samą tylko głuchotą lub
samą ślepotą) szczególnie w poruszaniu się, dostępie do informacji i komunikowaniu się. Obecnie w rejestrze
TPG jest około 2200 osób głuchoniewidomych. Szacuje się, iż w Polsce żyje około 7000 takich osób.
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym działa na rzecz poprawy warunków ich życia oraz zwalczania
wykluczenia społecznego tych osób przez organizowanie, świadczenie i rozwijanie pomocy na ich rzecz, w tym
rehabilitacji (komunikowanie się i poruszanie się w przestrzeni), działania aktywizacyjne (projekty PO KL
„Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy I i II”) i integracyjne, wsparcie i pomoc w sytuacjach
życiowych. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jako jedyne szkoli i świadczy usługi wykwalifikowanych
tłumaczy – przewodników, posługujących się m. in. alfabetem Lorma, czyli jednym ze sposobów
komunikowania się osób głuchoniewidomych. Towarzystwo reprezentuje swoich członków wobec organów
państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz innych instytucji.
Udział w Partnerstwie oznacza dla Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym działania na rzecz
udostępnienia przekazu telewizyjnego dla osób głuchoniewidomych, które dzięki nowoczesnym technologiom
mogą pokonywać bariery wynikające z ich niepełnosprawności - głuchoślepoty.
Strona internetowa Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym: www.tpg.org.pl
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