bezbarier.ujep.cz

FESTIVAL
PŘÍSTUPNÁ UNIVERZITA

Univerzitní Centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami UJEP
workshopy, zážitkové aktivity, prezentace, diskuse, film, ochutnávka jídel
13. 10. 2014
9:00–17:00 POMÁHAT SI JE SAMOZŘEJMOST / Fokus Labe, Člověk v tísni, Arkadie, Dobrovolnické centrum,
Erasmus student network / diskuze, prezentace, workshopy, ochutnávky jídla
■ atrium budovy MFC
13:00–16:00 + diskuze PŘEKONEJME BARIÉRY MEZI SEBOU / Josef Kočí / workshop
■ MFC, zasedací místo, 3. NP / registrace na webu bezbarier.ujep.cz
— mýty, předsudky a předpojatost u zdravotně postižené osoby, diskuse se zdravotně postiženými studenty
— J. K. vystoupí společně s Miroslavem Urbanem (svalová dystrofie) a Janou Brambaški (imobilní)
15:00–19:00 PARTY BEZ BARIÉR / Studentská unie / zábava
■ před budovou MFC
— DJ Jekyll a DJ Travis, stánky: pivko, vínko, něco z grilu
15:30 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU / zástupci UJEP / oficialita
■ atrium budovy MFC

14. 10. 2014
8:30–12:45 SPORT BEZ BARIER / Ladislav Bláha a KTV / zážitková akce
■ sportovní hala PF UJEP
— goalball, jízda na sportovních vozících s florbalovými holemi, nebo basketbalovým míčem, monoski, boccia, jízda na tandemu,
jízda na handbiku a zvuková střelba – vše k osahání, vyzkoušení
10:00–13:00 + diskuze ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ, ANEB JAK TO VIDÍ ONI / Josef Sarkány / workshop
■ MFC, zasedací místo, 3. NP / registrace na webu bezbarier.ujep.cz
— zkušenosti studenta se zbytky zraku na zahraničních univerzitách a v ČR, práce s kompenzačními pomůckami a diskuze s hosty
— společně s J. S. vystoupí Lenka Rýdlová (pracovnice TyfloCentra Plzeň, o. p. s.), Lenka Žáková (sociální pracovnice Beluška, o. s.),
Irena Krausová (předsedkyně Beluška, o. s.)
17:00 DROGERIE WIEN / Tišek-Hiesleitner / vernisáž a vytvarněedukativní workshop
■ Galerie Koridor – budova PF
— fotografická reflexe sociálních aspektů
9:00–15:00 PREZENTACE KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK / Spektra a UCP SVP / workshop
■ atrium PF
— diktování v programu Newton Dictate, kamerová lupa, braillská tiskárna, jízda na vozíku, chůze se slepeckou holí a mnoho dalšího

15. 10. 2014
10:00–14:00 + diskuze ASISTENČNÍ SLUŽBA NA VYSOKÉ ŠKOLE / Lenka Černá / workshop
■ MFC, zasedací místo, 3. NP / registrace na webu bezbarier.ujep.cz
— představení asistenční služby, oblasti asistenční služby, legislativa a administrativa, studentský dobrovolnický spolek
14:00–18:00 + diskuze PROBLEMATIKA ZAČLENĚNÍ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH JEDINCŮ DO FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ /
Martin Škoda / worshop
■ MFC, zasedací místo, 3. NP / registrace na webu bezbarier.ujep.cz
— kaplan věznice Stáž pod Ralskem pohovoří o sociální práci ve věznicích a představí filmovou projekci o postpenitenciární péči v ČR
SOUČÁSTÍ KAŽDÉ AKCE JE OBČERSTVENÍ

Projekt UCP SVP UJEP, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/29.0023, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

