
 
 

      

ZAPROSZENIE 

Centrum Projektowania Uniwersalnego (Politechnika Gdańska) jako Lider wraz z Partnerami: 

Fundacją ADAPA, Fundacją FOSA, Fundacją INTEGRALIA, Polską Fundacją Osób Słabosłyszących, 

Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomych – Pomorska Jednostka Wojewódzka  

i Międzywydziałowym Kołem Naukowym PG „Projektowanie Uniwersalne”,  

mają zaszczyt  zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 

Pomorskim Konwencie Regionalnym  

II Kongresu osób z niepełnosprawnościami 
 

9 Konwentów regionalnych w całej Polsce poprzedzi w tym roku II Kongres osób z 

niepełnosprawnościami, który odbędzie się w Warszawie 20 września. Celem Konwentów będzie 

wyłonienie tematów poruszanych podczas Kongresu, a oscylujących w temacie Konwencji o prawach 

osób z niepełnosprawnościami i promocja Kongresu jako ważnego miejsca wymiany 

poglądów oraz wypracowywania wspólnego głosu środowiska 

Konwent Regionalny w Gdańsku został objęty patronatem honorowym JM Rektora Politechniki 

Gdańskiej Prof. Henryka Krawczyka 

 

Dlaczego warto przyjść na Konwent ? 
1. bo niepełnosprawność może dotyczyć nas samych i naszych bliskich; 

2. bo osoby z niepełnosprawnościami nie są obecne w życiu publicznym; 

3. bo wyjście z domu i dotarcie do kina, urzędu, sklepu jest często niemożliwe lub utrudnione; 

4. bo tylko 9% budynków w Polsce jest dostępnych architektonicznie; 

5. bo jakość przestrzeni publicznej jest naszą wspólną sprawą; 

6. bo kobiety z niepełnosprawnościami są podwójnie dyskryminowane; 

7. bo minimalne wynagrodzenie, to nie jest godna płaca, a z renty trudno wyżyć i strach ją 

zawiesić; 

8. bo segregacja w edukacji nie może być podstawowym rozwiązaniem; 

9. bo ojcowie porzucają dzieci z niepełnosprawnościami; 

10. bo potrzebujemy solidarności we własnym środowisku; 

11. bo jeśli nie będziemy mówić o swoich sprawach, to nikt inny tego nie zrobi; 

12. bo Kongres może być początkiem zmiany społecznej. 

 
Pomorski Konwent Regionalny odbędzie się 23 maja 2016 roku w Gdańsku, 

w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, 
ul. Narutowicza 11/12, Aula Główna, poziom 300 

 

Udział w Konwencie jest bezpłatny. 
 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia na Pomorski Konwent Regionalny w Gdańsku i 

przesłanie go na adres mail Centrum Projektowania Uniwersalnego: universaldesign@pg.gda.pl 

Więcej aktualnych szczegółów na temat Kongresu można znaleźć na stronie www.konwencja.org 

                                                          Serdecznie zapraszamy! 
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