
ZAPOJENÍ, NEBO ODPOJENÍ?
TECHNOLOGIE A DIGITALIZACE: JAK MI POMÁHAJÍ A JAK MĚ OMEZUJÍ?

ZAPOJTE SE DO JEDINEČNÉHO VÝZKUMU V ČESKÉ REPUBLICE 

„DIGITÁLNÍ DOBA S LIDSKOU TVÁŘÍ“ 

Dobrý den,
jste osoba se zdravotním postižením či znevýhodněním, ať už smyslovým, pohybovým, nebo jiným?
Zajímá nás Váš názor! 

Přidejte se k jedinečnému společensky-vzdělávacímu výzkumu, který vede Fakulta sociálních věd Univerzity
Karlovy s odborníky z různých organizací (viz loga dole).

Chceme znát Váš pohled na technologie a digitalizaci. Chceme dostat zkušenost lidí, kteří mají různé
specifické potřeby, jako Vy, mezi širší veřejnost, a hlavně mezi novináře, kteří naši společnost informují
a ovlivňují. Váš názor je důležitý.

O co Vás chceme požádat?
Sejděte se s námi v druhé polovině března a podělte se o zkušenost, jak Vám technologie a digitalizace
v běžném životě pomáhají, jak Vás omezují, co by se mělo zlepšit a co Vás lidově řečeno štve. Budete sdílet
své názory v profesionálně vedené skupině lidí, kteří mají různé pohledy na věc. Zajistíme vhodný plně
přístupný prostor a v případě uživatelů znakového jazyka také tlumočníka. 

Co moje účast obnáší?
• Proplatíme Vám dopravu. Vydejte se na setkání s námi, i když nežijete právě v Brně, kde bude setkání

v polovině března probíhat. 
• Za účast ve výzkumu dostanete finanční odměnu a na místě počítejte s občerstvením. 
• Dostanete voucher na bezplatnou právní konzultaci nějakého vašeho právního problému s advokátem.

Může jít třeba o problémy spojené s bydlením, nevýhodnými smlouvami, které jste podepsali, nebo s dluhy.

Mám zájem. A co teď?
Napište nám na email administrator@iure.org nebo jestli je to pro Vás lehčí, zavolejte nám na 776 703 170,
abychom se s Vámi mohli spojit. Domluvíme pak s Vámi detaily setkání.
(Více informací o projektu Digitální doba s lidskou tváří najdete ddlt.iure.org)

MOC DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ
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