
sensoryczny plac zabaw
 warsztaty sensoryczne z wykorzystaniem urządzeń wspierających dostępność
warsztaty uświadamiające bycie osobą z niepełnosprawnością: wyłączenie zmysłów
kurs języka migowego

Sensorycznie i na serio, Tesco Technology, PDMA Central Europe, Galeria Krakowska, WOMAI i
Park Interakcje zapraszają na wyjątkowy event, który odbędzie się w Galerii Krakowskiej już 13-15
października 2022 r.

Nie bez powodu rozpoczynamy Sensorycznie i na serio 2.0. Eventem Sensorycznym 13
października 2022 w Światowy Dzień Wzroku.
Ten event to miejsce pozytywnego zderzenia dwóch światów: wizualnego i poza-wizualnego,
pięcio- i cztero-zmysłowego odkrywania świata.

Podczas eventu pokażemy, że świat nie jest tylko wizualny. Podczas trzech dni doświadczysz
postrzegania świata dotykiem, węchem, słuchem, smakiem.
Poczujesz jego strukturę, temperaturę, fakturę, zanurzysz się w dźwięki i zapachy.
W jednym miejscu, w Galerii Krakowskiej odbędą się warsztaty sensoryczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie.  

W sensoryczny świat zaproszą Was m.in. Centrum Nauki i Zmysłów WOMAI Kraków, Park
Interakcje z naukowym placem zabaw, Krakowska Akademia oraz organizatorzy Sensorycznie i
na serio.

Zapraszamy na:

Galerię Krakowską pożegnamy 15 października 2022 - w Międzynarodowy Dzień Białej Laski,
jednocześnie zapraszając na konferencję i warsztaty połączone z hackathonem, dedykowane
osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Przyjdź do Galerii Krakowskiej 13 - 15 października 2022, zamknij oczy i włącz zmysły!
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wystarczy, że przyjdziesz.

Szczegóły na stronie: www.sensorycznieinaserio.org  



Nasze wydarzenie jest ważne społecznie, jako okazja do podjęcia dyskusji na temat barier napotykanych
każdego dnia przez osoby z niepełnosprawnościami. Ma też oczywiście znaczenie popularyzatorskie,
ponieważ poprzez warsztaty i zabawę docieramy do wszystkich grup wiekowych pokazując, że
postrzeganie świata mniejszą ilością zmysłów czyni ludzi innymi, ale nie gorszymi. 

Pomiędzy 13 a 15 października na korytarzach Galerii Krakowskiej odbędzie się wiele spotkań i
warsztatów, które pomogą zrozumieć nam i naszym dzieciom jak wspaniała i zróżnicowana jest
otaczająca nas rzeczywistość. 
Zajęcia prowadzone przez osoby niewidome z WOMAI pozwolą nie tylko poznać osoby z wyłączonym
zmysłem wzroku, ale również doświadczyć „na własnej skórze" jak to jest poznawać świat w ciemności
za pomocą słuchu, węchu i dotyku. 

Z kolei warsztaty prowadzone za pomocą wspaniałych urządzeń Parku Inspiracje poszerzą
doświadczenia sensoryczne uczestników uświadamiając, jak bardzo w codziennym funkcjonowaniu
bazujemy na zmyśle wzroku na dalszy plan spychając bogactwo bodźców dostarczanych nam przez
pozostałe zmysły.

Dla PDMA Central Europe (Product Development and Management Association) jako współorganizatora
Sensorycznie i na Serio szczególnie ważny jest, powiązany z tematyką dostępności, aspekt
innowacyjności. Każda bariera, problem, brak stanowią momenty, uruchamiające w ludziach potrzebę
znalezienia rozwiązań poprzez racjonalne działanie i myślenie innowacyjne. W trakcie wydarzenia w
Galerii Krakowskiej, jak również podczas późniejszego hackathonu i konferencji naukowo-biznesowej,
będziemy prezentowali istniejące wynalazki, urządzenia, produkty dla osób z niepełnosprawnościami.
Chcemy zachęcić wynalazców i osoby zawodowo zajmujące się cyklem życia produktów do wnikliwego
rozpoznania potrzeb tej grupy klientów. Jesteśmy przekonani, że wpisanie dostępności, jako integralnej
części procesu projektowania nowych rozwiązań przyniesie korzyści obu współpracującym stronom. 

Warto zauważyć, że we współpracy z Galerią Krakowską staramy się uczynić planowaną imprezę
maksymalnie dostępną. Uczestnicy będa mieli do dyspozycji słuchawki wyciszające, gdyż ilość bodźców
w galeriach handlowych czasem przekracza wytrzymałość osób szczególnie wrażliwych. Dostępny
będzie tłumacz języka migowego oraz asystent osób niepełnosprawnych, który pomoże dotrzeć na
miejsce imprezy. Osoby z aparatami słuchowymi będą mogły skorzystać z pętli indukcyjnej. Mamy
nadzieję, że odwiedzą nas również organizatorzy innych imprez masowych z Krakowa i w przyszłości
zastosują podpatrzone u nas rozwiązania na swoich imprezach. 


