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konference o technologiích pro osoby se specifickými pot?ebami

Spole?nost pro vzd?lávání a mládež ?SVTS, z.s. se již 3. rokem podílí na organiza?ním
zajišt?ní ojedin?lé konference pro lidi se zdravotním postižením, kterou po?ádá BMI sdružení a
spolek K?ižovatka.cz.
Informa?ní a komunika?ní technologie významn? usnad?ují a zkvalit?ují život lidem se
zdravotním postižením. Potvrdil to i 17. ro?ník konference INSPO o technologiích pro osoby
se specifickými pot?ebami, který prob?hl 25. b?ezna 2017 v Kongresovém centru Praha.
Rekordním 400 ú?astník?m poskytlo 24 p?ednášek a 27 vystavovatel? unikátní p?ehled
nejnov?jších pom?cek, aplikací, program? a služeb, které pomáhají uživatel?m vyrovnat se s
nejr?zn?jšími zdravotními omezeními.
„Technologie mají prokazatelný potenciál m?nit lidské životy, umož?ují p?ekonávat bariéry, se
kterými se potýkají lidé se specifickými pot?ebami v každodenním život?, ale bez spole?ného
setkávání a u?ení se by vývoj a ší?ení t?chto technologií nebyl možný,“ uvedla Adriana
Dergam, místop?edsedkyn? správní rady Nadace Vodafone, a dodala: „ Letošním klí?ovým
tématem byl internet v?cí a jeho potenciál v oblasti asistivních technologií, v p?íštím roce
budeme na konferenci INSPO s jistotou testovat již hotová ?ešení internetu v?cí pro lidi se
zdravotním postižením. Nadace Vodafone bude i v roce 2018 u toho.“
Nadace Vodafone je generálním partnerem konference INSPO již od roku 2014. Dalšími
dlouhodobými partnery jsou AutoCont CZ, ?SOB a st?edisko Masarykovy univerzity Teiresiás,
mediálními ?TK Protext a portál Helpnet.
V dopoledním spole?ném programu podle hlasování publika nejvíce zaujala p?ednáška Filipa
Male?áka o aplikaci Záchranka. S její pomocí uživatelé rychle kontaktují tís?ovou linku 155 se
sou?asným odesláním své p?esné polohy a dalších informací o svém zdravotním stavu. Za
první rok provozu si aplikaci stáhlo 333 800 uživatel?, umožnila více než 7 000 volání na linku
155 a její zásluhou došlo k více než 750 úsp?šným zásah?m. Na konferenci bylo p?edstaveno
její vylepšení pro uživatele se zrakovým a sluchovým postižením. Silný okamžik nastal v
pr?b?hu diskuse, kdy se p?ihlásil neslyšící ú?astník Josef Herz a popsal, jak se mu díky
aplikaci dostalo v?asné pomoci v kritické zdravotní situaci. Filip Male?ák p?evzal ocen?ní i za
nejlepší expozici.
Velký zájem vzbudila mobilní aplikace EVA Facial Mouse špan?lské Nadace Vodafone,
kterou p?edstavil její špan?lský tv?rce César Mauri. Ve sv?t? si ji stáhlo více než 800 000
uživatel?, u nás však dosud není známa. Jak umož?uje ovládat mobilní za?ízení pomocí
sledování obli?eje uživatele, to prakticky p?edvedla kvadruplegi?ka Dita Horochovská. Nadace
Vodafone bude usilovat o lokalizaci aplikace do ?eského jazyka, aby v nejbližších m?sících
mohli i uživatelé z ?eské republiky EVU používat bez jazykové bariéry.
Odpoledne se ú?astníci rozd?lili tradi?n? do t?í sekcí. Nejvíce hlas? v sekci o vzd?lávání a
zam?stnávání osob se zdravotním postižením získal nám?stek ministryn? práce a sociálních
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v?cí Ji?í Va?ásek, který informoval o chystaných zm?nách v podpo?e zam?stnávání osob se
zdravotním postižením.
V sekci o p?ístupnosti nejen webu bodovala p?ednáška Marka Salaby o novém orienta?ním
systému pro zrakov? postižené. Je založen na kombinaci takzvaných beacon? se softwarovým
vybavením chytrých mobilních telefon? a dob?e p?ipravenými popisy prostoru.
Ú?astníci se sluchovým postižením ve své sekci nejvíce ocenili p?ednášku Lucie B?inkové a
Zuzany Hájkové o projektu Deaf Friendly, který je zam??en na informování neslyšících na webu
ve znakovém jazyce. Díky speciáln? vyvinutému rozší?ení prohlíže?e Chrome je možné
dopl?ovat jakékoli webové stránky, aniž by se zasahovalo do jejich struktury, o p?eklad do
?eského znakového jazyka. Neslyšící menšina v ?R tak m?že p?ijímat informace ve své
mate?štin?, jak se ú?astníci mohli p?esv?d?it na webových stránkách Oborové zdravotní
pojiš?ovny.
Na konferenci byla rovn?ž p?edána Cena Nadace Vodafone Rafael spojená s odm?nou 200
000 korun. Za aplikaci Znakujte s námi ji obdrželo Centrum d?tského sluchu Tamtam.
Aplikace je ur?ena primárn? slyšícím rodi??m neslyšících d?tí. Pomáhá jim, aby dokázali se
svými sluchov? postiženými d?tmi plnohodnotn? komunikovat.
Dále byly vyhlášeny výsledky 13. ro?níku literární sout?že Internet a m?j handicap. SVM
?SVTS je každoro?n? i ?lenem hodnotící poroty. V letošním roce bylo op?t z ?eho vybírat. 34
velmi zajímavých a silných p?íb?h? od autor? s nejr?zn?jším zdravotním postižením, kte?í
popisují, jak jim internet nebo telefon pomáhají vyrovnat se s daným handicapem. První cenu
p?evzal pan Richard Bureš z Ratíškovic.
K tradi?n? pohodové atmosfé?e p?isp?la letos zásluhou Nadace Vodafone nov? i relaxa?ní
zóna, v níž mohli ú?astníci mimo jiné využít služeb ?tve?ice nevidomých masér? z neziskové
organizace Novida.
"Cht?li bychom Vám velice pod?kovat za možnou ú?ast na dnešní konferenci INSPO 2017,
která byla jako vždy bezkonkuren?ní jak v obsahu a kvalit? vystupujících na p?ednáškách, tak
vystavovatel? v prezenta?ních stáncích. Všichni se trp?liv? v?novali p?ítomným ú?astník?m
konference a vysv?tlovali jim techniku a programy v praxi," napsala ihned po návratu z
konference Lenka Zimmermannová, která každoro?n? p?ijíždí na INSPO se svými
spolupracovníky a klienty z liberecké obecn? prosp?šné spole?nosti Easy Help.
Všechny p?ednášky zaznamenali pracovníci st?ediska Teiresiás na video, které jsou vystaveny
na webu konference www.inspo.cz . Již nyní se m?žete t?šit na 18. ro?ník konference v b?eznu
2018.
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