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Prezeska Siemensa powołana do Rady Dostępności
Prezeska Siemensa w Polsce Dominika Bettman, pełniąca również społecznie funkcję prezeski
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, została powołana do Rady Dostępności, która została utworzona przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.
Program Dostępności zawiera szereg propozycji działań rządu na rzecz stworzenia i wdrożenia
najlepszych rozwiązań w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Służy także współtworzeniu najlepszych rozwiązań oraz określa kierunki i sposoby realizacji Programu Dostępność
Plus.
Celem Programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałą lub czasową niepełnosprawnością. Dostępność przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym, to główne założenia programu. Jego ważnym elementem jest również zaangażowanie
wszystkich interesariuszy: strony rządowej, samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz mieszkańców.
Prezeska Siemensa, Dominika Bettman podkreśla ogromną odpowiedzialność biznesu we współtworzeniu zmian procedur oraz myślenia uwzględniającego potrzeby całego społeczeństwa w procesie tworzenia usług czy produktów. – Dane pokazują, że w Polsce jest blisko 5 mln osób z niepełnosprawnościami. Jeśli doliczymy do tego grupę z niepełnosprawnościami okresowymi, to rozwiązania, które mają być między innymi efektem prac Rady Dostępności, mogą poprawić życie
bardzo wielu mieszkańców naszego kraju. W tym procesie ogromną rolę do odegrania ma odpowiedzialny biznes. Zmiany, np. w infrastrukturze punktów usługowych, dotyczące transportu i komunikacji, architektury czy rozwiązań cyfrowych, dostępności edukacji i zatrudnienia na równych
zasadach – wszystko to może realnie przyczynić się do lepszej integracji ze społeczeństwem
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i zwiększyć dostępność produktów i usług – mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Więcej informacji o Radzie Dostępności:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6507180500023676928
https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/posts/10158522509358499

Kontakt dla dziennikarzy:
Nina Vincenz-Krajewska
Tel. +48 784 633 857, E-mail: nina.krajewska.ext@siemens.com
………………………………………………………….
Siemens AG – lider technologiczny będący globalnym symbolem doskonałości technologicznej, innowacyjności, jakości
i niezawodności od prawie 170 lat. Firma jest obecna w ponad 200 krajach, koncentrując się na działaniach z obszaru elektryfikacji,
automatyzacji i digitalizacji. Jako jeden z największych na świecie producentów efektywnych energetycznie i oszczędzających surowce
technologii, Siemens jest wiodącym dostawcą turbin gazowo-parowych, jak również rozwiązań technologicznych w dziedzinie przesyłu
energii elektrycznej oraz pionierem w rozwiązaniach infrastrukturalnych oraz automatyce i oprogramowaniu dla przemysłu.
Siemens Sp. z o.o., polska spółka globalnego koncernu została utworzona w 1991 roku. Oferuje na polskim rynku rozwiązania
i produkty Siemensa, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki przemysłowej i napędów, automatyki
budynkowej, transportu szynowego, wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału. Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów
i absolwentów, oferując im dynamiczny rozwój zawodowy i nowoczesne środowisko pracy. Angażuje się w ważne społecznie projekty,
wspierając polską naukę i kulturę.
Siemens od początku swego istnienia jest aktywnym partnerem polskiej gospodarki, przyczyniającym się do jej modernizacji
i promującym technologie, które zapewniają efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie skażenia środowiska. To
także cel firmy na najbliższą przyszłość.
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