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DOSTĘPNOŚĆ

Szacuje się, że aż 30% społeczeństwa może
mieć trwałe lub czasowe ograniczenia
w mobilności lub percepcji. Przewiduje się
również, że w 2030 r., aż 30% ludności będą
stanowiły osoby powyżej 60 roku życia, czyli
10,7 miliona osób.
 
W otoczeniu wciąż występuje wiele barier, 
 (m.in.: budynki bez wind i podjazdów,
wysokie krawężniki i progi, jednolity sposób
komunikacji, nieuwzględniający potrzeb
osób niewidomych lub niesłyszących),
które powodują, że bez dokonania zmian
codzienne funkcjonowanie wielu osób jest
znacznie utrudnione.

Rozwiązanie
 

DZIĘKI NIEJ Z PRODUKTÓW, USŁUG I PRZESTRZENI MOŻE KORZYSTAĆ NA RÓWNI KAŻDY CZŁOWIEK

Program Dostępność Plus ma na celu zapewnienie
swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz przestrzeni,
a także umożliwienie równego udziału w życiu społecznym
i publicznym osobom o szczególnych potrzebach.
 
Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tzw.
fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe.
Realizacja Programu w latach 2018-2025 wiązać się będzie
z inwestycjami o wartości ok. 23 mld. zł.
 
Co niezwykle istotne, Program powstał we współpracy ze
środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, a jego
realizacja dotyczy 8 obszarów (opisanych w dalszej
części broszury).

 

Diagnoza



Poprawa dostępności mieszkań, instytucji
publicznych i otaczającej nas przestrzeni,
np. poprzez: podjazdy, lekko otwierające
się drzwi i automatyczne oświetlenie.

Dostosowanie funkcjonowania placówek
oświatowych pod kątem uczniów ze
specjalnymi potrzebami, np. poprzez:
kształcenie nauczycieli, wyposażenie
placówek w sprzęty do nauczania
niewidomych i niesłyszących uczniów
oraz adaptacje przestrzeni.

Zwiększenie dostępności pojazdów,
a także infrastruktury
okołotransportowej, np. poprzez:
autobusy niskopodłogowe, modernizacje
dworców, poczekalni i peronów.

OBSZARY
REALIZACJA PROGRAMU DOTYCZY 8 OBSZARÓW

Poprawa dostępności przychodni oraz
szpitali, np. poprzez: oznaczenia, podjazdy,
wyposażenie w sprzęt ułatwiający
komunikację oraz zmianę procedur wobec
osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie dostępnych treści
internetowych instytucji publicznych,
np. poprzez: odpowiednią budowę
serwisów rządowych, nawigację
głosową, kontrast obrazu, zastosowanie
lektora i wyraźne napisy.

Wsparcie przedsiębiorstw przy
wprowadzaniu nowych, innowacyjnych
produktów, technologii i usług,
uwzględniających potrzeby osób
z niepełnosprawnościami, np.
poprzez udzielanie dofinansowania 
na takie działania.

Poprawa dostępności i jakości usług, np.
bankowych, telekomunikacyjnych,
kurierskich i handlowych, m.in. poprzez
dostosowania architektoniczne, a także
uruchomienie alternatywnych form
komunikacji. To również poprawa
dostępności do wydarzeń kulturalnych
i społecznych.

Zapewnienie ośrodka koordynującego,
którego zadaniem będzie tworzenie
polityki państwa i zarządzanie procesami
w zakresie poprawy dostępności,
np. poprzez przygotowanie ustawy
o dostępności.

Architektura Transport Edukacja Służba zdrowia

Cyfryzacja Usługi Konkurencyjność
przedsiębiorstw

Koordynacja



ODBIORCY
 Dostępność powinna być zapewniona nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale także wszystkim tym,
którzy wymagają szczególnych rozwiązań, np. osobom starszym, słabszym fizycznie, kobietom w ciąży, czy
ludziom przewlekle bądź czasowo chorym.

Osoby niewidome i słabowidzące:

Osoby niesłyszące i słabosłyszące:

wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych, 
instalacja programów powiększających i mówiących, 
tworzenie materiałów w alfabecie Braille'a, 
stosowanie powiększonej, bezszeryfowej czcionki, 
komunikacja w języku migowym, 
projektowanie logicznego rozkładu pomieszczeń, 
stosowanie powierzchni nieodbijających światła, 

komunikacja w języku migowym, w tym instalacja kamer, umożliwiających komunikację w języku migowym na odległość,
np. online, 
montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych,
nagrywanie materiałów w formie video (umożliwiając ponowne odtwarzanie), 
zapewnienie dobrej akustyki pomieszczeń, 
niwelowanie hałasów w otoczeniu, stosowanie metody respeakingu, czyli przekształcania na żywo mowy w napisy,
umożliwianie kilku form komunikacji, np. mailową i telefoniczną.

ROZWIĄZANIA - PRZYKŁADY

 

umieszczanie map dotykowych w dużych budynkach,
ostrzeżenia przed schodami np. paski o wyczuwalnej fakturze,
zakup urządzeń do odczytu tekstu,
stosowanie napisów rozszerzonych,
zachowanie kontrastu między kolorystyką ścian i podłóg, 
oznaczenie elementów przezroczystych/szklanych, np. drzwi,
umieszczanie wypukłych oznaczeń sal w okolicy klamki.



Osoby z niepełnosprawnością ruchową:
montaż podjazdów, platform, krzesełek dźwigowych i wind,
dostosowanie pomieszczeń i przejść, np. poprzez brak progów, wydzielenie przestrzeni na wózki inwalidzkie,
zabezpieczenie narożników,
zastosowanie barierek i poręczy,
stosowanie ergonomicznych detali użytkowych, np. klamek niewymagających użycia dużej siły i pełnej sprawności, 
zakup mebli z regulacją wysokości,
stosowanie automatycznego oświetlenia, zakup autobusów i pociągów, umożliwiających swobodne wejście/wjazd,
wydzielanie specjalnej przestrzeni parkingowej.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną/ograniczoną
percepcją/trudnościami komunikacyjnymi:

tworzenie materiałów w formie łatwej do czytania i stosowanie elementów uzupełniających, np. obrazów, video,
upraszczanie struktur postępowania,
dodawanie jasnych instruktaży,
zmniejszenie ilości bodźców, np. ograniczenie hałasu, czy ostrego światła,
stosowanie w pomieszczeniach ciepłych, stonowanych barw,
umieszczanie wyraźnych oznaczeń,
logiczne rozmieszczenie pomieszczeń oraz wnętrz,
opracowywanie informacji w formie przejrzystej i skrótowej (wyraźny podział treści, rozróżnienie
poszczególnych części  tytułami, itp.).

ROZWIĄZANIA - PRZYKŁADY CD.
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