Rendezvényünk szeretné workshopokon és előadásokon keresztül bemutatni a támogató
technológiák, eszközök jelenlegi helyzetét, lehetőségeit Magyarországon és a külföldi jó
gyakorlatokat. Ezentúl célunk elindítani egy közös gondolkodást a segédeszközellátás
bővítéséről, hogy önrendelkező és a lehető legönállóbb, akadálymentes életet biztosíthassuk a
fogyatékos gyermekek és felnőttek számára.
A program mozgás és (info)kommunikáció fókuszú.
A rendezvényen az érintettek, szakemberek, döntéshozók előadásai mellett cégek,
intézmények mutatkoznak be eszközeikkel, szolgáltatásaikkal az ország minden területéről.
Folyamatosan töltjük fel a programot.
Konferencia-terem:
Köszöntő – szervezők képviselői
dr. Lovászi László Gábor stratégiai kutatásokért felelős miniszteri biztos, az ENSZ CRPD
Bizottságának tagjának felvezető előadása: FOGYATÉKOSSÁG&TECHNOLÓGIA
Menich Nóra szociálpolitikus, PhD hallgató ELTE TáTK – KIT TÁMOGAT A
TÁMOGATÓ TECHNOLÓGIA? A fogyatékossággal élő emberek segédeszközökhöz való
hozzáférésének kérdései Magyarországon
Balicza Máté műszaki menedzser: EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM bemutatása
különös tekintettel a támogató technológiákra és az akadálymentes környezetre
Kovács Ágnes, elnök - Segédeszközellátás a MEOSZ szemszögéből (felkérés alatt)
dr Csohány Ágnes osztályvezető főorvos Bethesda Gyermekkórház: Lehetőségek és
realitások a súlyosan mozgáskorlátozottak segédeszköz ellátásában
Mezei Zoltán rehabilitációs szakmérnök, Beyr Medical Bt: A segédeszközellátás
finanszírozása Magyarországon
Kogon Mihály szociológus, a MBE elnöke: A mai segédeszközrendszer és fejlesztési
lehetőségei (kölcsönzés)
Csángó Dániel: Személyi segítés, mint az önálló, önrendelkező élet alapja
Infós-terem

1. Miksztai-Réthey Brigitta -tanársegéd Bárczi, AAK szakértő Bethesda Gyermekkórház: Hol
és hogyan kell kommunikálnia egy gyermeknek Magyarországon?
2. Síkné Lányi Cecília Pannon Egyetem: Serius games - tanulásban akadályozott gyermekek
oktatása multimédiás eszközökkel
3. dr Csohány Ágnes főorvos, Bethesda Gyermekkórház: AAK-koncepció
megvalósíthatósága
4. IKT lehetőségei
5. Tobii-Dynavox
6. Verbalio
Közösségi tér- kerekasztal beszélgetések, bemutatók
• Milyen a jó ortézis?
• Babakocsi vagy kerekesszék – közlekedéshez szükséges eszközök
• A mindennapok (ülés, állás, ápolás) eszközei
Résztvevők: Otto Bock Hungaria Kft., BEYR Medical Bt., Ortomix Kft. Játéknap Kft
Továbbá: LBT Kft., Promobil, Abda-Segítő nemzedék, Új Generációs segédeszközök,
Magicme, Grafinisius- MotoMed, ENABLE, Makerspace, MOME , SALUS(felkérés alatt)
E , SALUS(felkérés alatt)

www.facebook.com/LepjunkHogyLephessenek

