
 

1. Definicja niepełnosprawności, bariery dotykające osoby z niepełnosprawnościami, 
stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych.

2. Podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.
3. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo – zasady kontaktu i pomocy, ćwiczenia: 

poruszanie się na wózku inwalidzkim.
4. Obsługa osób niewidomych i niedowidzących – zdobycie wiedzy na temat dysfunkcji

wzroku, ćwiczenia na symulatorach wad wzroku, zasady kontaktu na różnych etapach
obsługi, ćwiczenia praktyczne: prowadzenie osoby niewidomej, obsługa osób – scenki
sytuacyjne. Dodatkowe ćwiczenia dostosowane do specyfiki instytucji.

5. Prezentacja sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie oraz nowoczesnych 
technologii informatycznych dla osób z dysfunkcją wzroku, takich jak udźwiękowione 
telefony, powiększalniki i lupy elektroniczne, testery kolorów, urządzenia do odczytu 
książek mówionych, urządzenia lektorskie, monitory brajlowskie.

6. Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących – zasady pomocy, komunikacja.
7. Obsługa osób z innymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami.

 MODUŁ DODATKOWY (2H) – 53 ZŁ NETTO / osoba

Instytucja przystosowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku
W module dodatkowym dowiedzą się Państwo w jaki sposób dostosować obiekt do potrzeb 
osób niewidomych i niedowidzących. Zostaną zaprezentowane rozwiązania tj. tabliczki 
brajlowskie, plany wypukłe i terminale informacyjne z powiększoną i kontrastową grafiką, 
nakładki na poręcze, oznaczenia poziome (ścieżki naprowadzające, pola uwagi). 

 LICZBA UCZESTNIKÓW

Maksymalnie 15 osób 

 FORMA ZAJĘĆ

Prelekcja, warsztaty, dyskusja, pokaz nowoczesnych rozwiązań tyfloinformatycznych 

 CATERING

Przerwa kawowa wliczona w cenę szkolenia

Szkolenie dla pracowników instytucji z zakresu 
obsługi petentów z niepełnosprawnością 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Formularz interaktywny – do wypełnienia na komputerze. 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na szkolenia@altix.pl 

 CERTYFIKATY

Certyfikaty dla uczestników i instytucji.

 PROGRAM SZKOLENIA (6H) – 302 ZŁ NETTO / osoba

mailto:szkolenia@altix.pl


Korzystam z rabatu (nazwa np. ostatnie wolne miejsca)

Zgłaszam udział następujących osób: 

1)
2)
3)
4)
5) 

Proszę o wystawienie faktury: 
Nazwa firmy

Ulica

Miejscowość

NIP

Kod

Numer telefonu 

Opcje dodatkowo płatne: 

Moduł dodatkowy (2h) dla      uczestników – 53 zł netto / osoba 

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób, prosimy o wypełnienie kolejnych formularzy. 

Po przesłaniu niniejszego formularza skontaktuje się z Państwem nasz konsultant, aby 

potwierdzić szczegóły zamówienia oraz przysługujące zniżki. Następnie otrzymacie Państwo 

informacje dodatkowe oraz fakturę VAT.  

Prosimy umieścić informację o chęci skorzystania z rabatów np. z newsletter’a, strony 
internetowej, którą potwierdzi nasz konsultant przed wystawieniem faktury. 

Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacji dokonać 
można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem 
szkolenia. 

Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem zgłaszającego pełnymi 
kosztami udziału. Altix zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia / 
trenera. W przypadku odwołania szkolenia, Altix dokona zwrotu kosztów w terminie do 7 dni 
roboczych. 

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Zostanie doliczone 23% VAT. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji 
zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla firmy Altix sp. z o. o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

E-mail
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail

Imię i nazwisko 
Telefon  
Szkolenie: Miasto 

Data 
E-mail
Termin



GDAŃSK 

ul. Jana Uphagena 27 

lok. 704 

80-237 Gdańsk

tel. (58) 345 21 88

kom. 664 950 355

e-mail: gdansk@altix.pl

SZCZECIN 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 33 

(p. III, lok. 14) 

70-111 Szczecin

tel.  (91) 482 10 02

kom. 664 950 352

e-mail:szczecin@altix.pl

ZIELONA GÓRA  

ul. Lisowskiego 3 

65-072 Zielona Góra

tel. (68) 322 83 74

kom. 728 860 613

e-mail:

zielonagora@altix.pl

OLSZTYN 

ul. Dąbrowszczaków 39 

lok. 415 

10-542 Olsztyn

tel. (89) 526 42 80

kom. 664 950 351

e-mail: olsztyn@altix.pl

POZNAŃ 

ul. Lindego 4-6 pokój 1 

60-573 Poznań

tel. (61) 646 51 10

kom. 664 716 035

e-mail: poznan@altix.pl

BIAŁYSTOK 

ul. Legionowa 14/16 

lok. 205  

15-099 Białystok

tel. (85) 675 04 67

kom. 664 950 353

e-mail: bialystok@altix.pl

WROCŁAW 

ul. Sokolnicza 5/4 

53-676 Wrocław

kom. 664 716 135

e-mail: wroclaw@altix.pl

TORUŃ  

ul. Szosa Chełmińska 26 

(p. 4, lok. 405)  

87-100 Toruń

tel. (56) 620 01 17

kom. 664 950 350

e-mail: torun@altix.pl

ŁÓDŹ 

ul. Wigury 13, 

90-302 Łódź

tel. (42) 641-70-87

kom. 666-817-100

e-mail: lodz@altix.pl

KATOWICE 

pl. Grunwaldzki 8-10/120 

(p. I, lok. 120)  

40-127 Katowice

tel. (32) 786 95 05

kom. 728 357 687

e-mail: katowice@altix.pl

KRAKÓW  

al. 29-Listopada 130 

(p. 4, lok. 427)  

31-406 Kraków

tel. (12) 415 07 03

kom. 606 984 113

e-mail: krakow@altix.pl

KIELCE 

ul. Targowa 18 

25-520 Kielce

tel. (41) 343 80 00

tel. 664 950 347

e-mail: kielce@altix.pl

RZESZÓW 

ul. Rejtana 10 pok. 319 

35-310 Rzeszów

tel. +48 (17) 853 79 43,

602 468 700

e-mail: rzeszow@altix.pl

WARSZAWA - 

CENTRALA 

ul. Konwiktorska 9 

00-216 Warszawa

tel. (22) 635 83 04

e-mail: warszawa@altix.pl

LUBLIN 

ul. Głowackiego 35 

(lok. 65)  

20-060 Lublin

tel. (81) 442 75 36

kom. 664 950 348

e-mail: lublin@altix.pl

Zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami! 

www.altix.pl 

https://www.facebook.com/firma.Altix/
https://twitter.com/altixpl
https://www.youtube.com/user/Altixspzoo
http://www.altix.pl/pl/
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