Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż – od 1998 roku aktywna uczestniczka sektora pozarządowego.
Od 12 lat pracuje na rzecz zmiany społecznych stereotypów dotyczących osób z
niepełnosprawnościami. Współautorka i prowadząca szkolenia z zakresu dostępności przestrzeni
publicznej dla osób niepełnosprawnych m.in. dla studentów Politechniki Warszawskiej Wydziału
Architektury. Koordynatorka oficjalnego projektu UEFA EURO 2012 „Respect Inclusion –
Football with no limits” w Polsce mającego na celu udostępnienie wydarzenia osobom
niepełnosprawnym. W ramach projektu odpowiedzialna za audyty m.in. stadionów, hoteli,
restauracji w 4 miastach gospodarzach. Szkoli osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością m.in:
bibliotekarki i bibliotekarzy, animatorki i animatorów Orlików, urzędników i urzędniczki, uczniów
i uczennice warszawskich szkól podstawowych i średnich.
Od stycznia 2019 roku trenerka Fundacji TUS w projekcie „Bliżej dostępności”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Nazwa Działania: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania
przestrzennego. W ramach projektu ponad 1500 pracowników i pracowniczek administracji
publicznej wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjnobudowlanego z ponad 720 jednostek administracji publicznej brało udział w szkoleniach, w
zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym planowania
uniwersalnego. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty potwierdzające ich ukończenie.
Od 2008 roku stała audytorka w ramach Niepełnosprawnika (www.niepelnosprawnik.pl) –
zrealizowanych kilkaset audytów dostępności oraz stworzonych kilkadziesiąt raportów po audytach
zawierający m. in. rekomendacje zmian. Od 2014 audytorka dostępności placówek banku Santander
Bank Polska S.A oraz autorka raportów z rekomendacjami zmian. w ramach programu Obsługa bez
barier – w sumie kilkadziesiąt audytów i raportów.
Dominik Rymer – instruktor aktywnej rehabilitacji pracujący na rzecz osób niepełnosprawnych.
Skutecznie działa na rzecz aktywizacji i samodzielności osób niepełnosprawnych. Trener szkolący
m.in. personel medyczny, przygotowywał i prowadził szkolenie „Biblioteka – miejsce bez barier”.
Szkoli osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością m.in: animatorki i animatorów Orlików,
urzędników i urzędniczki, uczniów i uczennice warszawskich szkól podstawowych i średnich.
Od stycznia 2019 roku trener Fundacji TUS w projekcie „Bliżej dostępności” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II.
Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.19
Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. W ramach
projektu ponad 1500 pracowników i pracowniczek administracji publicznej wykonujących zadania
dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego z ponad 720
jednostek administracji publicznej brało udział w szkoleniach, w zakresie dostępności przestrzeni i
budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym planowania uniwersalnego. Uczestnicy
szkoleń otrzymali certyfikaty potwierdzające ich ukończenie.

Piotr Todys – Członek Rady Dostępności (przy Ministerstwie Rozwoju), której zadaniem jest m.in.
opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, w tym w szczególności Ustawy o
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pracuje na rzecz zmiany społecznych
stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Ma wieloletnie doświadczenie
szkoleniowe. Przez piętnaście lat prowadził zajęcia dla studentów Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej „Niepełnosprawność – co to naprawdę znaczy”. Był współautorem i
prowadzącym szkolenia z zakresu kontaktu z osobą niepełnosprawną dla pracowników: Statoil,
Ikea, EMPIK, FIAT. Od stycznia 2019 roku trener Fundacji TUS w projekcie „Bliżej dostępności”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, W ramach projektu ponad 1500 pracowników i
pracowniczek administracji publicznej wykonujących zadania dotyczące planowania
przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego z ponad 720 jednostek administracji
publicznej brało udział w szkoleniach, w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z
niepełnosprawnościami, w tym planowania uniwersalnego.
Od 2008 roku stały audytor w ramach Niepełnosprawnika (www.niepelnosprawnik.pl) zrealizowanych kilkaset audytów dostępności oraz stworzonych kilkadziesiąt raportów po audytach
zawierający m.in. rekomendacje zmian. Od 2014 audytor dostępności placówek banku Santander
Bank Polska S.A oraz autor raportów z rekomendacjami zmian. w ramach programu Obsługa bez
barier – w sumie kilkadziesiąt audytów i raportów. Zajmuje się publicystyką poruszającą kwestie
praw osób niepełnosprawnych: prowadził programy telewizyjne i radiowe w Telewizji Regionalnej,
Radiu PLUS.

