Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji
“KATARYNKA”
Kim jesteśmy?

Nasza Fundacja działa od 2010 roku.
Pomagamy osobom niepełnosprawnym:
niewidomym i niesłyszącym.
Zajmujemy się dostępnością.
To znaczy że dbamy o to,
by dla osób niepełnosprawnych
dostępne były:
o Filmy,
o Muzea,
o Teatry,
o Sport.

Pomagamy udostępniać filmy
Tworzymy audiodeskrypcję
i napisy do filmów.

Audiodeskrypcja to opis wszystkiego
co się dzieje na ekranie.
Audiodeskrypcja pomaga oglądać filmy
osobom które nie widzą.
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Napisy do filmów pomagają
osobom Głuchym.
Dzięki napisom Głusi wiedzą,
co mówią aktorzy.

Filmy z audiodeskrypcją i napisami
możesz zobaczyć
w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu.
Takie filmy prezentujemy tam co miesiąc.

Prowadzimy portal filmowy
Prowadzimy w internecie portal
ADAPTER.PL.
To jest portal filmowy
dla osób niewidomych i niesłyszących.
Możesz tam znaleźć
bardzo dużo polskich filmów
z audiodeskrypcją i napisami.
Za oglądanie tych filmów nie musisz płacić.
Filmy znajdziesz na stronie www.adapter.pl.
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Pomagamy udostępniać muzea

Tworzymy audiodeskrypcję
do wystaw w muzeach.
Opisujemy obrazy i inne przedmioty
które się tam znajdują.

Organizujemy oprowadzania po wystawach
z tłumaczeniem na język migowy.
To pomaga niesłyszącym
lepiej poznać dzieła sztuki.

Pomagamy udostępniać teatry
Tworzymy audiodeskrypcję i napisy
do spektakli w teatrach.
Organizujemy spektakle
tłumaczone na język migowy
dla osób niesłyszących.
Takie spektakle obejrzysz na przykład
w Teatrze Capitol
i Teatrze Polskim we Wrocławiu.
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Pomagamy udostępniać sport
Tworzymy audiodeskrypcję
do wydarzeń sportowych:
·

Meczów piłki nożnej,

·

Meczów żużlowych,

·

Meczów koszykówki

·

Walk bokserskich.

·

I innych wydarzeń sportowych,

na przykład paraolimpiady.
Naszą audiodeskrypcję możesz znaleźć:
·

Na stadionach i boiskach,

·

W halach sportowych,

·

W telewizji,

·

W internecie.

Uczymy innych jak być dostępnym

Szkolimy z dostępności:
·

Instytucje kultury: muzea, kina, teatry,

·

organizacje pozarządowe,

·

szkoły wyższe,

·

urzędy i inne instytucje publiczne.
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Gdzie się znajdujemy?
Znajdziesz nas we Wrocławiu przy ulicy
Grabiszyńskiej.
Możesz o nas poczytać na naszej stronie
internetowej.
Adres naszej strony internetowej to
www.fundacjakatarynka.pl

Jak się z nami skontaktować?

Możesz do nas przyjść albo przyjechać:
o Tramwajem
o Autobusem
o Samochodem.
Jesteśmy w biurze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9 do 17.

Możesz do nas napisać list
i wysłać na adres:
Fundacja Na Rzecz Rozwoju
Audiodeskrypcji „KATARYNKA”
ul. Grabiszyńska 241E
Wrocław
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Możesz do nas zadzwonić
na numer telefonu: 727 202 302

Możesz do nas wysłać imejla (e-mail)
na adres: kontakt@fundacjakatarynka.pl

Jeśli nie słyszysz możesz do nas napisać
sms na numer 507507129.

Znamy język migowy. Daj nam znać, jeśli
wolisz z nami migać.
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Wykorzystane symbole graficzne są własnością rządu Aragonii i zostały stworzone
przez Sergio Palao dla ARASAAC (http://www.arasaac.org)
a rozpowszechniane są na licencji Licencja Creative Commons BY-NC-SA
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