
3

Konferencja poświęcona będzie prezentacji rezultatów trzyletniego projektu SelFind współ-
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu  
„Innowacje Społeczne”. Celem ostatecznym przedsięwzięcia badawczo-wdrożeniowego w pro-

jekcie SelFind było zbudowanie mobilnego narzędzia informatycznego wspierającego w jednym 
pakiecie podstawowe elementy samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim i umiarkowanym (aplikacja informatyczna zainstalowana w telefonie komórko-
wym z ekranem dotykowym). Konieczne zatem było dostarczenia informatykom danych na temat 
tego, czego badany nie może zrobić samodzielnie (Stowarzyszenie Na Tak; UAM), a następnie okre-
ślenie co z ustalonej listy zachowań/deficytów będzie można wspomagać technologicznie (Poznań-
skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe). Podczas konferencji po raz pierwszy udostępniony zo-
stanie pakiet aplikacji SelFind.

PROJEKT

INTELEKTUALNĄ

NOWOCZESNETECHNOLOGIEWSPARCIEM SAMODZIELNO CIŚ
ŻYCIOWEJOSÓB Z NIEPE NOSPRAWNO CIŁ Ś Ą

Miejsce

Data
wykonania

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,ul. Jana Pawła II 10,Poznań

2018-02-23

PROGRAM KONFERENCJI

Projekt SelFind: „System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną” jest dofinansowany  
ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje społeczne”.
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9:00-10:00

11:45-12:15

10:00-10:15

10:15-10:25

10:25-10:55

11:00-11:20 

11:25-11:45

Rejestracja uczestników

Przerwa kawowa

Powitanie uczestników (wystąpienia przedstawicieli konsorcjum)

Idea SelFind

Metodologiczne podstawy pomiaru i wyniki badań poziomu samodzielności życiowej osób  
z niepełnosprawnością intelektualną

Jak włączać osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenie w proces projektowania nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)?  

Aplikacje wspierające samodzielność życiową osób z niepełnosprawnością intelektualną – pakiet SelFind

Magdalena Adamska-Kijko (Stowarzyszenie Na Tak)

Zbigniew Woźniak (Instytut Socjologii UAM)

Łucja Cofta (Stowarzyszenie Na Tak), Natalia Marciniak-Madejska (Stowarzyszenie Na Tak)

Michał Kosiedowski (PCSS)
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14:00

14:00

12:40-13:25

13:25-13:55

13:55-14:00

12:15-12:35

Zakończenie konferencji 

Obiad

Aplikacje SelFind oczami użytkowników

Aplikacje SelFind oczami rodziców – panel dyskusyjny

Oficjalne uruchomienie aplikacji Selfind 

Strategie PFRON i możliwości finansowania sprzętu dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

Katarzyna Jackowska (PCSS), Adrianna Domachowska-Mandziak (Stowarzyszenie Na Tak), Łucja 
Cofta (Stowarzyszenie Na Tak), Joanna Jelińska (Stowarzyszenie Na Tak), Izabela Wiśniewska (Sto-
warzyszenie Na Tak)

moderacja dyskusji Katarzyna Pawelczak (Zakład Pedagogiki Specjalnej UAM)

Anna Skupień (PFRON)

www.selfind.pl

Projekt SelFind: „System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną” 
jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje społeczne”.


