29 octombrie 2016

INVITAȚIE
Atelier de Accesibilizare a paginilor web
Fundaţia Educating for Open Society (EOS), în parteneriat cu Asociația pentru Integrarea Persoanelor
cu Deficiențe şi Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Arad derulează proiectul „Un web
accesibil pentru toţi”, proiect finanţat prin Programul Fond ONG în România – Componenta 2 Justiţie
Socială/Sub-componenta 2.2 Combaterea inegalităţilor sociale/sărăciei şi excluziunii, Fondul ONG în
România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014.
Proiectul se derulează în judeţele Timiş şi Arad, dar are beneficiari la nivel naţional. Scopul proiectului
este accesibilizarea paginilor web publice.
În acest context, echipa de proiect organizează două ateliere de lucru pe tema Accesibilizării paginilor
web. Atelierele vor avea loc la Timișoara, în datele de 12 și 19 noiembrie și vor fi găzduite la Hotel
Iosefin Residence, Str. Mocsonyi, nr. 8, Piaţa Sinaia. Atelierele se adresează celor care se ocupă în
mod direct (tehnic, IT) sau indirect (din cadrul departamentelor de comunicare sau vizibilitate a
instituției dvs.) de site-urile web ale instituției.
Atașăm la această invitație câteva informații legislative și tehnice despre accesibilitatea web și
agenda atelierului de lucru.
Urmați acest link pentru a vă înregistra la atelierul de lucru: http://1drv.ms/1MeCYdn sau transmiteți
un mesaj organizatorului la office@eos.ro.
Vă stăm la dispoziție cu orice alte informații despre proiect sau detalii organizatorice pentru ateliere.
Vă invităm să vizitați portalul de resurse de accesibilitate web la adresa: www.e-accesibilitate.ro
Cu deosebită stimă,

ID (persoană cu deficiențe de vedere)
Gabriela Barna
Manager de Proiect
Fundația EOS Romania

Irina Doni
Consilier juridic
Asociația pentru Integrarea
Persoanelor cu Deficiențe
___________________________________________________
Ne puteți contacta direct la următoarele coordonate:
Telefon: 0744-770687, 0256-498172
E-mail: Gabi.Barna@eos.ro

CONTEXT LEGISLATIV
- extras –

Drept bază legală pentru activităţile propuse prin proiect au servit Convenţia privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite la 13 decembrie 2006, ratificată de România în anul 2010 şi Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006
(republicată) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Aceste acte normative recunosc la nivel legislativ, că unul dintre factorii esenţiali de exercitare a
drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor de către persoanele cu handicap în societate constituie
accesibilitatea, care cuprinde ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi a
mediului informaţional şi comunicaţional, conform nevoilor acestor persoane.
În acest sens, art. 6 din Legea nr. 448/2006, enumerând principalele drepturi specifice de care
beneficiază persoanele cu handicap, indică şi dreptul de acces la mediul informaţional şi
comunicaţional.
În particular, pentru a asigura promovarea şi respectarea dreptului persoanelor cu handicap de acces
informaţional şi comunicaţional, legea instituie obligaţii clare ale autorităţilor publice, precum:





Să ia măsurile specifice de promovare şi implementare a conceptului acces pentru toţi, pentru a
împiedica crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare, de facilitare a
accesului persoanelor cu handicap la noile tehnologii, de asigurare a accesului la informaţiile
publice pentru persoanele cu handicap etc. (art. 61 din Lege);
Să asigure servicii de informare şi documentare accesibile persoanelor cu handicap (art. 70 alin.
(1) din Lege);
Să ia măsuri pentru accesibilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunătăţirii accesării
documentelor electronice de către persoanele cu handicap vizual (art. 71 alin. (1) lit. a) din Lege).

În plus, Legea prevede că mediul informaţional şi comunicaţional vor fi adaptate conform
prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.
În temeiul art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 (republicată), nerespectarea obligaţiilor
arătate mai sus, reglementate prin dispoziţiile art. 61,art. 70 alin. (1) şi art. 71 alin. (1) lit. a),
constituie contravenţie, putând fi sancţionate, potrivit legii, cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei.
Constatarea acestor contravenţii şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către inspectorii
sociali.

AGENDA
Atelier de Accesibilizare a paginilor web

08.30 – 09.00

Înregistrarea participanților.

09.00 – 10.30

Caracteristicile unui site accesibilizat și modalitățile de validare.

10.30 – 11.00

Pauza de cafea.

11.00 – 12.30

Conținut perceptibil, funcțional și inteligibil. Interconexiuni și legislație.

12.30 – 13.00

Sandwich bar și networking.

