
 

Poznaj historie 3 osób,
które potrzebują
uDOSTĘPniaczy



Zuza, 16 lat
 
 CEL: ZOSTAĆ PROGRAMISTKĄ

Marzeniem Zuzy jest zostać wziętą
programistką. Komputery zawsze były
jej pasją. Właśnie znalazła w Internecie
ogłoszenie o rozpoczynającym się
nazajutrz kursie programowania. Zajęcia
zaczynają się rano, a o możliwości
udziału decyduje kolejność zgłoszeń.
Dziewczyna musi zatem punktualnie
dotrzeć na miejsce.



Zuza właśnie wyrusza spełnić
swoje marzenie.

JAK MYŚLISZ? CZY JEJ SIĘ UDA?

Zastanów się przez chwilę, jakie przeszkody
na swojej drodze może napotkać Zuza.



1. WYSOKI
I NIERÓWNY
KRAWĘŻNIK

Przeszkoda, która
skutecznie opóźnia
pokonanie drogi
na przystanek autobusowy.
Wjechanie na chodnik
jest niemożliwe.

2. AUTOBUS BEZ
OBNIŻONEJ
PODŁOGI 

Na przystanku nie ma
nikogo, kto mógłby
pomóc wnieść wózek.
Zuza musi zaczekać na
kolejny autobus.

3. SCHODY

Do wejścia prowadzą
wysokie schody. Podjazd
dostępny jest z drugiej
strony budynku. Zuza jest
zmuszona go odnaleźć.

4. NIERÓWNY
CHODNIK

Pokonanie nierównego
i dziurawego chodnika
wymaga od dziewczyny
dużo wysiłku i czasu.
Powierzchnia skutecznie
utrudnia poruszanie się
kół wózka.



Zuza dociera na miejsce
spóźniona...
Rejestracja została już zakończona, a zajęcia się
rozpoczęły. Marzenie dziewczyny nie spełniło się.

Czy przypuszałeś/aś, że dziewczyna napotka tyle
przeszkód? Mogło być jeszcze gorzej: wąskie drzwi,
puszysta wykładzina, wysoko zamontowane
klamki, progi.

TA HISTORIA MOGŁA MIEĆ JEDNAK
ZUPEŁNIE INNE ZAKOŃCZENIE!



1. BRAK
KRAWĘŻNIKA

Likwidacja lub obniżenie
krawężników umożliwia
bezproblemowe
wjechanie na chodnik.

 

Do takiego autobusu
osoba niepełnosprawna
może wejść sama.
Dodatkowo te pojazdy
posiadają specjalną
przestrzeń na wózki.

3.WINDY

Windy są świetną
alternatywą dla
podjazdów. Ich montaż
przy wejściach do
budynku stanowi znaczne
ułatwienie dla osób z
trudnościami w
poruszaniu się.

4. RÓWNE
CHODNIKI

Równe chodniki, parkingi,
ulice i podłogi -
umożliwiają
bezproblemowe
poruszanie się kół
wózka inwalidzkiego.

2. AUTOBUSY
NISKOPODŁOGOWE



Bartek, 15 lat

CEL: WYGRAĆ KONKURS

Za chwilę poznacie Bartka. Chłopak od
kilku tygodni przygotowuje pracę na
konkurs. Bardzo zależy mu na wygranej,
gdyż nagrodą jest stypendium na jego
wymarzoną uczelnię. Został mu do
napisania już tylko jeden rozdział,
do którego potrzebuje kilku książek.
Postanawia poszukać ich w Internecie.



To jest właśnie Bartek.

BARTEK JEST NIEWIDOMY.
NIE POWSTRZYMUJE GO TO JEDNAK
PRZED REALIZACJĄ MARZEŃ. CZY TYM
RAZEM MU SIĘ UDA?

Jak myślisz, jakie przeszkody mogą stanąć
na drodze Bartka do realizacji celu?



1. PAPIEROWE
KSIĄŻKI

Znalezione przez Bartka
książki dostępne są tylko
w formie papierowej.
Zmusza to chłopaka do
odwiedzenia biblioteki
i poproszenia kogoś
o ich przeczytanie.

3. TRADYCYJNY
SYSTEM
ORGANIZACJI

Na miejscu okazało się, że
najpierw należy znaleźć
książkę w katalogu,
a następnie pod podaną
pozycją wyszukać ją
samodzielnie na regale.

2. TABLICZKI NAD
WEJŚCIEM

Wejście do biblioteki
oznaczone jest typową
tablicą (szyldem), ale nie
ma oznaczeń dla osób
niewidomych. Znaczenie
utrudnia to Bartkowi
jego odnalezienie. 

4. TRADYCYJNE
KATALOGI
I KOMPUTERY

Katalog wymaga wpisania
tytułu książki na
tradycyjnej klawiaturze po
czym wyświetla wybrane
pozycje. Bartek nie potrafi
zatem sam jej wyszukać.



Bartek przegrywa
konkurs..
Rodzice codziennie po pracy czytają Bartkowi
książki, potrzebne mu do napisania pracy. Niestety,
zajmuje to zbyt dużo czasu. Bartek nie zdąża napisać
wypracowania na czas.

Czy sądziłeś/aś, że przeczytanie książki może być aż
tak trudne? Niestety Bartek spotkał na swojej drodze
znacznie więcej trudności: drukowane rozkłady jazdy
na przystanku, grafiki w autobusach przedstawiające
trasę, brak dźwiękowej sygnalizacji świetlnej oraz
oznaczeń na ziemi przed przejściami.

TA HISTORIA MOGŁA MIEĆ JEDNAK
ZUPEŁNIE INNE ZAKOŃCZENIE!



1. EBOOKI

Rozwinięta baza ebooków
pozwala odnaleźć
większość książek
i odsłuchać ich treść
w dowolnym czasie.

3. SYSTEM
KOMPUTEROWY

Możliwość odszukania
książek w elektronicznym
katalogu, zarezerwowanie
ich online, a następnie
odebranie gotowego
zamówienia - to
znaczne usprawnienie.

2. SPECJALNE
TABLICE

Umieszczenie w pobliżu
klamek tablic
informacyjnych
zapisanych w alfabecie
Braille'a lub wypukłymi
literami umożliwia
ich odczytanie.

 
4. SPECJALNE
OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie z opcją
wyszukiwania głosowego
i program odczytujący
tekst umożliwiają
samodzielne
wyszukiwanie książek oraz
ich zamawianie.



Henryk, 85 lat
 
 CEL: ODWIEDZIĆ WNUKA

Oto nasz trzeci bohater - pan Henryk.
Od kiedy jego córka wyprowadziła się
z wnukiem do innego miasta, bardzo
rzadko ma okazję się z nimi spotykać.
Po raz pierwszy chciałby więc sam
ich odwiedzić.



Zastanawiacie się pewnie jaką
niepełnosprawność ma pan
Henryk?

 
 
PO PROSTU JEST JUŻ W PODESZŁYM
WIEKU, CO WIĄŻE SIĘ Z JEGO MNIEJSZĄ
SPRAWNOŚCIĄ, A TAKŻE SŁABSZYM
WZROKIEM I SŁUCHEM.

 

 
Nie jest niewidomy ani głuchy.
Nie jeździ również na wózku inwalidzkim.

Jak uważasz, czy osoby takie jak pan Henryk
spotykają na co dzień dużo barier? Czy uda
mu się odwiedzić wnuka?



2. SPRZEDAŻ
BILETU W KASIE

Pan Henryk musi długo
czekać w kolejce do kasy,
by móc kupić bilet.
Dowiaduje się również,
że wszystkie miejsca
siedzące zostały już
wcześniej wyprzedane.

4. INFORMACJA
GŁOSOWA

1. DRUKOWANE
ROZKŁADY

Drukowany rozkład jazdy
jest nieczytelny dla pana
Henryka. Cyfry i litery są
tak małe, że ma problem
ze sprawdzeniem
połączenia na dworzec
i wsiada w zły autobus.

3. Schody na peron

Na peron prowadzą
schody, których
pokonanie jest
dla bohatera sporym
wyzwaniem. Dodatkowo
ma on ze sobą bagaż,
przez co jest mu
jeszcze trudniej.

Z głośników dobiega
informacja o
nadjeżdżającym pociągu.
Jest niezrozumiała. Pan
Henryk sam odnajduje
peron i pospiesznie wsiada
do pociągu.



Pan Henryk nie dociera do
wnuka...
Brak wyraźnych oznaczeń i utrudnienia
architektoniczne sprawiły, że pan Henryk wsiadł do
nieodpowiedniego pociągu. Córka zamartwia się,
gdzie podziewa się jej ojciec. Niestety nie może do
niego zadzwonić, ponieważ pan Henryk nie umie
obsługiwać telefonu.

Czy sądziłeś/aś, że ludzie starsi muszą sobie radzić
aż z tyloma barierami? Niestety utrudnień jest
znacznie więcej: wysokie wejścia do autobusów,
wąskie przejścia w pociągach, za mało oznaczeń,
komunikaty podawane wyłącznie w jednej formie -
głosowej albo pisemnej.

TA HISTORIA MOGŁA MIEĆ JEDNAK
ZUPEŁNIE INNE ZAKOŃCZENIE!



2. DOSTOSOWANIE
STRON/APLIKACJI

Uproszczenie
stron/aplikacji oraz ich
intuicyjność ułatwiają
osobom starszym
korzystanie z nich i np.
zakup biletu online.

4. SPECJALNE
TABLICE

Wyraźne oznaczenia
peronów, a także
cyfrowe rozkłady
jazdy, umieszczone
w odpowiednich
miejscach, ułatwiają
odnalezienie pociągu.

1. CYFROWY
ROZKŁAD

Wyraźny rozkład jazdy
z dodatkową funkcją
głosową (odczytania)
ułatwia sprawdzenie
rozkładu osobom ze
słabszym wzrokiem
i słuchem.

3. RUCHOME
SCHODY

Rozwiązanie to znacznie
ułatwia przemieszczanie
się (zwłaszcza z bagażem).



Jak myślisz, co łączy naszych bohaterów



Dostępność

Unia Europejska przeznacza fundusze na realizację Programu
Dostępność Plus, którego celem jest właśnie dbanie o zapewnienie
dostępności przestrzeni, usług oraz produktów, by wszystkim
żyło się łatwiej.

NASZYM BOHATEROM ŻYŁOBY SIĘ ZNACZNIE
PROŚCIEJ, GDYBY PRZESTRZEŃ, USŁUGI ORAZ
PRODUKTY BYŁY DLA NICH BARDZIEJ DOSTĘPNE. 

Dostępne, czyli takie, z których każdy może skorzystać, gdyż są
dostosowane do potrzeb różnych osób, np. niepełnosprawnych,
czy starszych.



Kto potrzebuje
dostępności?

Dostępności potrzebują nie tylko osoby niepełnosprawne!
Należy pamiętać także o ludziach z ograniczonymi zdolnościami
ruchowymi lub percepcją, np. o osobach poruszających się za
pomocą kul lub będących po udarze. Dostępności potrzebują
także kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, ciężkim
bagażem lub po prostu słabsze fizycznie.



Zadanie

ZAPISZ WSZYSTKIE BARIERY, KTÓRE WSKAZAŁ TWÓJ
ZESPÓŁ. NASTĘPNIE OMÓWCIE JE NA FORUM KLASY,
ZAPOZNAJĄC SIĘ PRZY TYM Z ODPOWIEDZIAMI
POZOSTAŁYCH GRUP.

 

STWÓRZ 5-6 OSOBOWY ZESPÓŁ

 

PRZYPOMNIJ SOBIE HISTORIĘ ZUZY I BARTKA,
A NASTĘPNIE WYMIEŃ KOLEJNE 10 BARIER,KTÓRE
MOGĄ SPOTKAĆ OSOBY PORUSZAJĄCE SIĘ NA
WÓZKU INWALIDZKIM I 10 BARIER, KTÓRE MOGĄ
NAPOTKAĆ OSOBY NIEWIDOME.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

 
INFORMACJE O KONKURSIE:
udostępniacze.miir.gov.pl
 
INFORMACJE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH:
www.fuduszeeuropejskie.gov.pl
 
INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ PLUS:
www.dostepnoscplus.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.


