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FORUM 
 

Spotkania, konferencje czy warsztaty wymiany doświad-

czeń stanowią nieodłączną cześć naszego życia zawodo-

wego. Niejednokrotnie, planując wydarzenia zastanawia-

my się, na jakie aspekty merytoryczne bądź logistyczne 

powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Co zrobić,  aby 

organizowane przedsięwzięcia były dostępne dla wszyst-

kich zainteresowanych? Wolne od barier, technicznych 

pułapek i zażenowania…  

Bieżące wydanie kwartalnika FORUM poświęcimy temato-

wi planowania wydarzeń zgodnie z zasadami inkluzji. Krok 

po kroku – korzystając z broszury pt. „Der Barriere-

Checker. Veranstaltungen barrierefrei planen” opraco-

wanej przez Związek Parytetowy Landu Hessen i przeka-

zanej do rozpowszechniania przez kraj związkowy Nadre-

nia-Północna Westfalia – podpowiemy, jak jeszcze lepiej 

przygotować kolejne przedsięwzięcia i cieszyć się sukce-

sem.  

Tak, jak autorzy powyższego opracowania, pragniemy 

wspierać organizacje społeczne, których działania przy-

czyniają się do wdrażania zapisów Konwencji ONZ 

o prawach Osób Niepełnosprawnych. 

Z broszurą w oryginalnej 

wersji językowej możesz 

zapoznać się na stronie: 

https://paritaet-bw.de/

verband/publikationen/

veroeffentlichungen-

broschueren/details/

artikel/der-barriere-

checker-veranstaltungen-

barrierefrei-planen.html  

WYDANIE 

SPECJALNE 

ORGANIZACJA 

WYDARZEŃ 

BEZ BARIER 

PORADNIK 
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WOLNOŚĆ OD BARIER –  

ŁATWE DLA WSZYSTKICH!? 

Brzmi prosto i nieskomplikowa-

nie, aczkolwiek by sprostać te-

mu wyzwaniu  zachowując zasa-

dy inkluzji – należy zastanowić 

się nad wieloma aspektami, i nie 

ważne, czy planujemy spotkanie  

z rodzicami, naradę czy kongres 

na tysiąc osób. 

Wolność od barier nie oznacza 

tylko braku schodów czy progów 

przy wejściu oraz zapewnienia 

dostępności do toalet osobom 

poruszającym się na wózkach 

inwalidzkich. Wszystkie utrud-

nienia powinny zostać zminima-

lizowane, chociażby np. poprzez 

wysłanie zaproszeń, które będą 

mogły samodzielnie odczytać 

osoby niewidome lub niedowi-

dzące, zaproponowanie tłuma-

czy języka migowego dla osób 

z niepełnosprawnościami narzą-

du słuchu albo zwolnienie 

z opłat asystentów / opiekunów 

osób z niepełnosprawnościami 

narządów ruchu.   

Pierwszym krokiem na drodze 

ku zmianom jest dostrzeżenie 

barier, świadomość ich istnie-

nia. Dalej należy właściwie pla-

nować korzystając z własnych 

doświadczeń lub gotowych 

opracowań.  

Pamiętaj, że uwzględniając na-

sze podpowiedzi i sugestie Two-

je kolejne przedsięwzięcie przy-

niesie korzyść nie tylko osobom 

z niepełnosprawnościami, ale 

wszystkim uczestnikom. 
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Mnogość wskazówek, które zaprezentujemy nie obliguje Cię do ich pełnego 

stosowania. Na początek, proponujemy, byś planując jakiekolwiek wydarze-

nie wdrożył trzy krótkie reguły wolności od barier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To wszystko! Dla wdrożenia powyższych reguł na kolejnych stronach znaj-

dziesz wskazówki i sugestie pomocne zarówno w trakcie przygotowywania 

zaproszeń i zapowiedzi, przez logistykę, aż po wymagania dotyczące po-

mieszczeń i serwowanego poczęstunku. Dodatkowo, będziemy zamieszczać 

w bocznych rubrykach tzw. listy kontrolne z poszczególnych tematów, co 

usprawni poruszanie się po przewodniku. 

Dostępność dla każdego: 

Wszystkie oferty, których np. adresata-

mi są osoby mogące poruszać się bez 

ograniczeń, powinny jednocześnie 

być osiągalne dla osób, które muszą 

korzystać z pomocy wózków, chodzi-

ków czy balkoników. 

Zasada minimum dwóch zmy-

słów: 

Informacje przygotowywane dla uczest-

ników wydarzenia powinny zostać 

opracowane  w sposób umożliwiający 

ich odbiór różnymi zmysłami – po-

przez słuch, wzrok lub czucie.  

 

KISS – krótko i prostymi słowa-

mi: 

Informacje muszą być formułowane 

zrozumiale i przekazane w sposób 

ułatwiający ich odbiór.  
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Pismo 

 

Zapowiedź twojego wydarzenia już nie powinna 

zawierać utrudnień dla osób 

z niepełnosprawnościami. Wybierz dla swojego 

tekstu czcionkę czytelną, bez ozdobników, pro-

stą np. ARIAL . Zaleca się wielkość min. 12 

punktów oraz kontrastowe tło (np. czarna 

czcionka na białym tle). 

Sformułuj treść zaproszenia w prostym języku zgodnie z zasadą KISS – 

krótko i nieskomplikowanie. Jedna informacja to jedno zdanie i żadnych 

słów obcojęzycznych. 

 

 

Opis dojazdu 

 

Podaj w zaproszeniu lub w formularzu rejestracyjnym wskazówki dojazdu 

dla osób poruszających się samochodami oso-

bowymi i komunikacją miejską (wskaż najbliż-

szy przystanek). Pamiętaj, że dla osób z niepeł-

nosprawnościami narządu wzroku nie wystar-

czy wydrukować mapy dojazdu. Zresztą i inni 

będą wdzięczni za słowne podanie wskazówek 

logistycznych – nie tylko osoby niewidome ma-

ją problem z „czytaniem mapy”.  

 

 

 

Dane kontaktowe 

 

Podaj w formularzu rejestracyjnym swój adres 

poczty elektronicznej i tradycyjnej a także numer 

telefonu. Postępuj zgodnie z zasadą „Minimum 

dwóch zmysłów” dając uczestnikom możliwość 

kontaktowania się z tobą zarówno pisemnie, jak i 

ustnie.  
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Wysyłka zaproszeń 

 

Wolisz wysyłać zaproszenia dla gości drogą mailową czy tradycyjną? 

 

Wybierając pocztę listowną korzystaj z papieru matowego a nie błyszczące-

go, ponieważ utrudnisz czytanie osobom z niepełnosprawnościami wzroku.  

 

 

 

E-maile mają tą zaletę, że 

możesz z załączeniu wysłać 

dokument w formacie PDF, 

który osoby niewidzące od-

czytają dzięki czytnikom obrazu (Screen 

reader) na komputerze. Czytnik jest na-

rzędziem pomocniczym, który zamienia 

pismo zwykłe w tekst mówiony lub w pi-

smo Braille’a. Utworzenie takiego doku-

mentu jest łatwiejsze niż mogłoby Ci się 

wydawać.  

 

 

Strona internetowa 

 

Przygotowując zapowiedź wydarzenia w Internecie pamiętaj, że np. ludzie 

z  niepełnosprawnościami kończyn górnych korzystają z komputera nie 

używając myszki, tylko ewentualnie nawigują za pomocą klawiatury.   

Dla osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku powinien być przygoto-

wany tekst z większą czcionką. Osoby niewidome muszą korzystać z czytni-

ków komputerowych/syntezatorów mowy lub otrzymać tekst przetłuma-

czony na język Braille’a. 

Jeżeli chciałbyś wiedzieć 

więcej na ten temat niezbęd-

ne informacje znajdziesz na 

stronie:  

www.einfach-fuer-alle.de 

( w języku niemieckim) 

http://www.einfach-fuer-alle.de
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Przykładowy zapis w formularzu rejestracyjnym: 

 

Prosimy poinformuj nas o swoich szczególnych potrzebach związanych 

z niepełnosprawnością w terminie do……………., ponieważ (przykładowo) 

planujemy zaangażować tłumacza języka migowego lub  

w inny sposób zabezpieczyć logistycznie organizowane spotkanie z udziałem 

osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu.  

Tłumacze 

 

Zwróć uwagę czy potrafisz zapewnić w każdym przypadku obsługę tłumaczy 

języka migowego/spisywanego albo tylko w sytuacji zgłoszenia takiej potrze-

by w formularzu rejestracyjnym. 

Sugerujemy, aby angażować tłumaczy również, gdy żaden z uczestników nie 

zaznaczył takiej możliwości. Ustal jednak termin, do którego zobowiążą się 

oni bezkosztowo pozostać w gotowości do podjęcia zlecenia, nawet w przy-

padku późniejszego braku zapotrzebowania na ich usługi. 

Wolność od barier 

 

Reklamuj swoje wydarzenie podkreślając, że 

będzie wolne od barier. Co więcej, wysyłając 

zaproszenie konkretnie opisz, co zapewnisz 

uczestnikom.  Możesz wymienić przykłado-

wo, że wszystkie pomieszczenia będą do-

stępne dla osób poruszających się na wóz-

kach, zostaną zapewnieni tłumacze języka 

migowego/spisywanego. 

Dla niektórych osób twoje opisy mogą być 

niewystarczające, dlatego bądź przygotowa-

ny na dodatkowe wyjaśnienia i tłumaczenia.   
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MIEJSCE ORGANIZACJI  

WYDARZENIA 

Pomieszczenia 

 

Z całym zrozumieniem dla budownictwa minionych lat, duże imprezy powi-

nieneś organizować wyłącznie w pomieszczeniach bez ograniczeń architekto-

nicznych. Jeśli wejście główne posiada stopnie pomyśl o ludziach, którzy ko-

rzystają z chodzików, wózków i balkoników. Zapewnij im równy dostęp do 

pomieszczeń, ale również oznakuj drogę dotarcia odpowiednimi szyldami.  

Oznakowanie 
 

Oznacz najważniejsze punkty, z których będą korzystać uczestnicy, jak np. 

toalety lub recepcja wydająca aparaty wzmacniające dźwięk lub odbiorniki do 

komunikacji bezprzewodowej, dla osób z niepełnosprawnościami narządu 

słuchu. 

 

Wszystkie szyldy powinny być w kontrasto-

wych kolorach (np.: żółte litery na czarnym 

tle), pomaga także umieszczenie przy scho-

dach oznakowań, które wskażą drogę do win-

dy lub pochylni. Unikaj kolorów czerwonego 

i zielonego ze względu na osoby z daltoni-

zmem.  

Miejsca parkingowe 

 

 Upewnij się, że dla osób z niepełnosprawnością ruchową,   

 którzy korzystają z uprzywilejowanych miejsc parkingo-

 wych pozostawiono wystarczającą przestrzeń do porusza-

nia się (min. 3,5m). Jeżeli nie, podaj wskazówki dojazdu do najbliższych, wła-

ściwych miejsc parkingowych. 



8 

 

Winda 

 

Jeśli miejsce wydarzenia jest wolne od barier architektonicznych dzięki win-

dzie – upewnij się, czy ma ona właściwe wymiary. Zbyt wąskie wejście unie-

możliwi wjazd osobie na wózku. Dla pewności minimalne wymiary kabiny to 

1,10m na 1,40m. Przyciski powinny znajdować się niżej, aby były dostępne 

zarówno dla osób na wózkach, jak i dla ludzi o niskim wzroście.  

 

Dla osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku oznakowania przycisków 

muszą być wyczuwalne.  Ponadto, w kabinie powinien znajdować się głośnik, 

który informuje o numerze piętra oraz - w momencie włączenia przycisku 

alarmowego - ułatwia kontakt z pomocą techniczną.  

 

Osobom z niepełnosprawnościami narządu słuchu w sytuacji problemowej 

pomocna będzie sygnalizacja świetlna na interkomie:  

czerwone światło = brak odzewu,  

 

zielone światło = pomoc w drodze.  

Obok wskaźników świetlnych umieść dodatkową informację objaśniającą ich 

sposób działania. 

Rezerwacja miejsc 

 

W sali wyposażonej w krzesła często miejsca w pierwszym rzędzie pozostawia 

się wolne dla osób z niepełnosprawnościami. To jest słuszna idea, ale nie zaw-

sze najlepsze rozwiązanie, ponieważ każdy z gości może mieć inne potrzeby 

związane z bezproblemowym zajęciem miejsca. 

 

Osobom poruszającym się na wózkach pozostaw możliwość wyboru, czy po-

zostaną na nim z brzegu rzędu czy chcą skorzystać z krzesła.  

 

Dla osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu, którzy będą korzystać 

z usług tłumaczy języka migowego lub czytać teksty na bieżąco spisywane 

podczas wydarzenia, zarezerwuj miejsca o dobrej widoczności tłumacza lub 

ekranu.   
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Scena 

 

Planujesz wydarzenie z wykorzystaniem sceny?  

Musisz zapewnić dostęp dla osób z trudnościami  

w  poruszaniu się. Jeśli na scenę prowadzą schody,  

to czy jest zamontowana poręcz? 

 

Scena bez barier posiada zainstalowany podjazd  

(nie więcej niż 6ᵒ pochylenia) albo podnośnik.   

W przypadku używania pulpitu, musi on posiadać re-

gulację wysokości. 

 

 

 

 

 

 

Podłoga 

 

Usuń wszelkie przeszkody i potykacze. Jeśli w poprzek biegnie kabel musisz 

go zakryć i okleić. Oznaczenie tego miejsc wymaga kontrastowych kolorów 

odróżniających się od tła podłoża. 

 

W sytuacji, gdy organizujesz wydarzenie w plenerze, zadbaj o utwardzone 

podłoże nadające do poruszania się po nim zarówno pieszo, jak i na wózku 

(np.: rozłóż grube maty). 

Zasadniczo łąki czy podobne tereny zielone zawsze posiadają najtrudniejsze 

podłoże do zapewnienia możliwości poruszania się bez ograniczeń. 

Osoby niesłyszące i niedosłyszące powinny wyraźnie widzieć podium, gdyż 

poza urządzeniami wzmacniającymi dźwięk, mogą ewentualnie pomagać so-

bie czytaniem z ruchu warg prelegentom.  

Wszystkim uczestnikom z niepełnosprawnościami zapewnij wolne miejsce 

obok dla asystenta/osoby towarzyszącej i ostatecznie daj każdej osobie prawo 

wyboru najbardziej komfortowego miejsca.  
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DOJAZD I PRZYBYCIE 

Usługi towarzyszące i transportowe 

 

Pomocnym będzie, gdy zaoferujesz osobom z niepełnosprawnościami narzą-

du wzroku asystenta w dotarciu z przystanku komunikacji miejskiej do miej-

sca wydarzenia. Z takiej usługi będą również zadowolone osoby z trudnościa-

mi w poruszaniu się (dla przykładu, osoby poruszające się na wózkach nigdy 

nie są pewne, czy bezmyślny kierowca nie zaparkował samochodu blokując 

wjazd na chodnik w miejscu o obniżonym/ lub bez krawężnika).  

 

Droga do miejsca wydarzenia powinna być stabilna i nie prowadzić przez 

kostkę brukową (pot. kocie łby). Lepiej nadłożyć drogi, aby nie narażać gości 

na niewygodę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli zapewniasz dojazd z dworca lub lotniska upewnij się, że zamówiony 

samochód jest dostosowany do przewożenia osób poruszających się na wóz-

kach. Dopytaj o wyposażenie – rodzaje siedzeń. Dla osób korzystających z 

wózków elektrycznych koniecznym jest przejazd samochodem 

z zamontowanym podnośnikiem lub ewentualnie podjazdem do środka. Nie-

którzy z przewoźników oferują samochody z kompleksowym odpowiednim 

wyposażeniem, aczkolwiek mogą one nie wszędzie być dostępne.  

 

Organizując wydarzenie bez zamówienia usługi dojazdu, sprawdź czy w twojej 

okolicy działają przewoźnicy z odpowiednio wyposażonymi samochodami, na 

wypadek gdyby któryś z uczestników zechciał  samodzielnie zamówić sobie 

taką usługę. 
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Osoba do kontaktu 

 

Twój personel, szczególnie zaangażowany w recepcji, powinien umieć udzie-

lić gościom wszelkich koniecznych informacji (np.: gdzie znajdują się toalety 

dla osób niepełnosprawnych, miejsce wydawania urządzeń wzmacniających 

dźwięk lub jak przebiega pętla indukcyjna).  

 

W przypadku oferowania gościom pomocy przy bufecie lub w podobnych 

miejscach musisz zawczasu dać wskazówki swoim pracownikom. Znajdź czas, 

aby przedstawić im całą ofertę pomocową, a sam będziesz wspierany przez 

kompetentny zespół współwykonawców.  

 

Uwrażliwiaj członków teamu, że część gości przypuszczalnie - ze względu na 

posiadane ograniczenia zdrowotne – może nie odpowiadać na pytania lub nie 

widzieć rozmówcy.  
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JEDZENIE I PICIE 

Bufet 

 

Przede wszystkim, jeżeli oferujesz bufet 

samoobsługowy (tzw. szwedzki stół), 

ustaw poczęstunek na takiej wysokości, 

aby bez problemu mogły częstować się 

również osoby o niskim wzroście oraz 

poruszające się na wózkach. Ogłoś 

w zapowiedziach podczas przerwy, że 

jest dostępny personel przykładowo 

noszący talerze. 

 

Słomka 

 

 

 

Zaoferuj słomki do napojów, gdyż dla 

wielu osób z niepełnosprawnością 

stanowią one niezbędną pomoc 

w trakcie picia. 

 

 
Menu 
 

Oferowane potrawy wymagają do ich spożycia używania rąk, dlatego zapew-

nij osobom, które mają w tej mierze trudności – asystentów oraz talerze 

i sztućce. 

Ulubioną ciepłą przekąską jest zupa, jednakże dla 

osób z niepełnosprawnością ruchową lub narządu 

wzroku jest ona trudna i niewygodna w transporcie. 

Także goście z ograniczoną sprawnością rąk lub 

dłoni często potrzebują asystenta i jedzenie zupy to 

dla nich strata czasu. Najprostszym rozwiązaniem 

jest zaoferowanie alternatywnej ciepłej przekąski. 
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Stoły i krzesła 

 

Podczas przerw często wykorzystywane są stoliki, przy których ludzie stoją 

w trakcie luźnych konwersacji. Pauzy stanowią najlepszą okazję do niefor-

malnej wymiany poglądów, dlatego zorganizuj zarówno stoliki wysokie, jak 

i z regulowaną wysokością, aby mogły z nich korzystać osoby o niskim wzro-

ście oraz poruszające się na wózkach.  

 

By nie tworzyły się odseparowane od siebie małe grupki uczestników, propo-

nuj korzystanie z krzeseł ustawionych przy stołach. Z doświadczenia wiado-

mo, że ludzie wolą siedzieć w trakcie jedze-

nia, więc wykorzystaj ten fakt integrując 

uczestników i zachęcając do nawiązywania 

kontaktów.  

Zadbaj przy tym, żeby pozostawić wystar-

czającą ilość miejsca przeznaczoną na ni-

skie stoły. Miej również wzgląd na zapew-

nienie odpowiedniej przestrzeni do swo-

bodnego poruszania się na wózkach.  

Minimalna odległość pomiędzy stołami 

powinna wynosić 1,20m.  

Dla ułatwienia wyboru potrawy z menu, oznacz wszystkie dania szyldami. 

Osobom niewidomym lub niedowidzącym musi służyć informacją  personel, 

albo przygotuj kartę dań w języku Braille’a (pamiętaj, iż nie wszystkie osoby 

z  niepełnosprawnościami narządu wzroku potrafią czytać w tym języku). 

 

Nie daj się zaskoczyć pytaniami o inne upodobania kulinarne i zawczasu 

przygotuj opcje wegetariańską/i lub wegańską. Pamiętaj również o kulturo-

wych nawykach żywieniowych.   

 

Osoby cierpiące na alergię oraz diabetycy będą wdzięczni za dodatkowe in-

formacje na temat potraw jak np.: składniki czy dodatki spożywcze. Jedno-

cześnie przetłumacz te wiadomości na język Braille`a.   
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PRZEMOWY  

I PREZENTACJE 

Podczas  organizowania wydarzenia wolnego od barier musisz zawczasu obja-

śnić jego ideę zarówno współpracownikom, jak i mówcom, prelegentom. 

Wiele problemów rodzi się z niewiedzy a można byłoby ich uniknąć i nie na-

rażać się na powstanie zbędnych kosztów. Poniższe propozycje rozwiązań są 

niezależne od rodzaju oferty i zróżnicowanej grupy odbiorców. Wybierz te, 

które mogą być ci najbardziej przydatne. 

 

Poproś prelegentów przed wydarzeniem o konspekt lub 

prezentację w PowerPoint, żeby móc  przesłać ją drogą 

mailową tłumaczom oraz osobom z niepełnosprawno-

ściami narządu wzroku.  

 

Tłumacze z pewnością poproszą cię o program wydarzenia z planowanym 

harmonogramem oraz nazwiskami mówców przyporządkowanych do po-

szczególnych dni/paneli itp. 

 

W przypadku korzystania z urządzeń wzmacnianych dźwięk dla osób z nie-

pełnosprawnościami narządu słuchu, wytłumacz 

mówcom konieczność używania dwóch mikrofonów, 

gdyż jeden z nich pełni funkcję nadajnika. Ponadto, 

poproś prelegentów, aby przed udzieleniem odpo-

wiedzi powtórzyli do obu mikrofonów usłyszane py-

tanie. Zawczasu poinformuj uczestników, iż na wydarzeniu będą obecne oso-

by, które nie usłyszą pytania zadanego z sali.  

 

Poproś mówców o używanie prostego języka: krótkie zdania z pojedynczymi 

informacjami, bez obcojęzycznych słów. Ewentualnie, opracuj streszczenie 

wykładów w prostym języku.  

 

Grafiki i zdjęcia w prezentacji multimedialnej powinny zostać specjalnie opi-

sane dla osób niewidomych i niedowidzących. Twoi prelegenci będą ci 

wdzięczni, kiedy przed wydarzeniem poinformujesz ich, że część uczestników 

wymaga opisowego przedstawienia grafik.  
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OSOBY Z TRUDNOŚCIAMI  

W UCZENIU SIĘ 

Osoby z trudnościami w uczeniu się są wciąż określane, jako niepełnosprawne 

umysłowo. W języku specjalistycznym mówi się często o osobach z niepełno-

sprawnością intelektualną. Pojęcie „niepełnosprawny/upośledzony umysło-

wo” bywa przez samych zainteresowanych odbierane jako obelga. Korzystając 

z ich opinii i propagując hasło „Po pierwsze człowiek” zachęcamy do używania 

pojęcia „osoby z trudnościami w uczeniu się”. 

 

 

Stosuj prosty język i in-

fografiki, gdzie tylko jest 

to możliwe. Pamiętaj 

przy tym, iż język prosty 

i łatwy— w tym wypad-

ku— nie jest mową skie-

rowaną do dzieci. Po-

trzebę korzystania z pro-

stego języka możesz 

zweryfikować już na eta-

pie projektowania for-

mularza do rejestracji 

uczestników. Później 

możesz zadecydować, czy zorganizujesz tłumaczenie symultaniczne wykładów 

na prosty język. Każdorazowo rekomendujemy zaoferowanie gościom mate-

riałów konferencyjnych w prostym języku.  

 

 

Organizując poczęstunek, jeśli nie dysponujesz kartą dań, 

jak również rezygnujesz z tzw. 

szwedzkiego stołu, dodatkowo po-

za opisem użyj fotografii obrazują-

cych potrawy.  

Więcej na temat używania „prostego 

języka” znajdziesz na stronie  

(tekst oryginalny  

w języku niemieckim) 

www.leichtesprache.org 

http://www.leichtesprache.org


16 

 

Prezentacje i konspekty wykorzystywane podczas wydarzenia powinieneś 

wcześniej wysłać drogą mailową do osób z niepełnosprawnościami narządu 

wzroku. Dasz im możliwość do zapoznania się z materiałami, gdyż mogą np. 

na swoich komputerach korzystać z Programu Lupa (powiększającego czcion-

kę) lub wydrukować teksty dobierając wielkość liter do własnych potrzeb.  

 

Osoby niewidome w większości używają czytnika tekstów na komputerze. 

Czytniki potrafią odczytywać dokumenty w formacie PDF, ale robią to prawi-

dłowo tylko wtedy, gdy dokumenty zostały właściwie przygotowane.  

 

Zasada dwóch zmysłów – opisuj grafiki i zdjęcia 

 

Zwróć uwagę prelegentom, że pośród gości będą również osoby z niepełno-

sprawnościami narządu wzroku, dlatego powinni przygotować opisy pod wy-

świetlane grafiki i zdjęcia. 

 

Jeden obraz mówi czasem więcej 

niż tysiące słów, ale do osób nie-

widomych lub niedowidzących nie 

przemawia wcale.  

 

 

 

 

Pies przewodnik 

 

Kiedy gość przychodzi z psem prze-

wodnikiem, pamiętaj, że ten pies wy-

konuje wyczerpującą pracę, więc nie 

odwracaj niepotrzebnie jego uwagi. Co 

więcej, zapewnij psu miskę wody i po-

informuj właściciela, gdzie zwierzę 

może załatwić swoją potrzebę. 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

NARZĄDU WZROKU 
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OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

RUCHOWĄ 

Krąg osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest bardzo obszerny i zróż-

nicowany. Należą do niego np. osoby po amputacji kończyn, z uszkodzeniami 

kręgosłupa, pacjenci spastyczni, czy osoby o niskim wzroście. Niektórzy po-

trafią poruszać się samodzielnie, ale są również osoby korzystające z wózków, 

chodzików lub kul ortopedycznych. Planując wydarzenie należy uwzględnić tą 

mnogość i niejednorodność pojęcia „ niepełnosprawność ruchowa”.  

 
Mobilne toalety dla osób poruszających się na wózkach 

 

W zależności od wielkości 

przedsięwzięcia powinieneś 

pomyśleć o wynajęciu dodatko-

wych toalet dla osób z niepełno-

sprawnościami ruchowymi, 

gdyż podczas większości imprez 

przewidziana jest tylko jedna 

tego typu toaleta (jednocześnie 

dostępna dla kobiet i męż-

czyzn!).  

 

 

 

Z doświadczenia proponujemy przed imprezą sprawdzić, w jakim 

stanie jest wynajmowana toaleta, gdyż zdarza się, że nieużywane 

kabiny wykorzystywane są np. do przechowywania wózków sprzątających lub 

innych przedmiotów.  

 

 

Podczas zawieszania szyldów informacyjnych w okre-

śleniu ich prawidłowej wysokości pomoże ci zmiana 

perspektywy patrzenia - wystarczy, iż usiądziesz  :) 

Dokładny opis wymagań w tym 

temacie znajdziesz w Internecie 

wpisując pozycję DIN 180401 

(norma dotycząca planowania ła-

zienek i toalet bez barier. Informa-

cje dostępne są również w języku 

polskim). 
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Dla większości osób o niskim wzroście toalety ogólnodostępne są kłopotliwe 

w dostępie i użytkowaniu. Jeżeli nie ma zainstalowanego elektrycznie regulo-

wanego siedziska, skorzystanie z toalety może być dla osoby o niskim wzro-

ście niemożliwe.  Aby temu zapobiec, zastosuj prosty trik oferując wstawienie 

do kabiny podnóżka lub solidnej skrzynki po napojach.  

 

 

Jednakże pamiętaj, że granica pomiędzy 

oferowaniem pomocy a narzucaniem wła-

snej woli zwykle jest cienka. Zaakceptuj 

odmowę, gdyż „nie, znaczy nie” i to za 

pierwszym razem.  

 

 

 

 

Ogłoszenia i listy obecności 

 

 

Powinieneś przygotować informacje, jak i listy 

uczestników, które później wywiesisz na odpo-

wiedniej wysokości. Jeśli twoi goście dopiero 

będą wpisywać się na listy, zorganizuj wystarcza-

jącą ilość miejsca i ustaw stół, na którym przyle-

pisz kartki do blatu. Tym spo-

sobem ułatwisz wpisywanie 

się osobom o niskim wzroście 

oraz poruszającym się na wóz-

kach.  

RÓŻNORODNOŚĆ 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   

- WIELORAKOŚĆ POTRZEB 
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OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

NARZĄDU SŁUCHU 

Tylko nieliczni z niepełnosprawnościami narządu słuchu rozumieją i potrafią 

używać języka migowego. W szczególności osoby z niedosłuchem lub z nabytą 

niepełnosprawnością wolą korzystać z języka pisanego. Jednocześnie odbiór 

wykładu wyłącznie poprzez czytanie na ekranie spisywanej na bieżąco treści 

przemowy nie dla wszystkich gości z niepełnosprawnościami narządu słuchu 

będzie możliwy. Najlepszym rozwiązaniem pozostaje, żeby podczas wydarze-

nia zapełnić uczestnikom zarówno wzmacniacze dźwięku, odbiorniki w pętli 

indukcyjnej, jak i tłumacza języka migowego oraz osobę do spisywania słów 

prelegentów by wyświetlić tekst na ekranie. Dla ograniczenia kosztów, wyraź-

nie zapytaj w formularzu rejestracyjnym o potrzeby potencjalnych gości.  
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Umiejscowienie tłumaczy 

 

Dla tłumacza spisującego wykład ustaw z boku stół i zapewnij przynajmniej 

dostęp do gniazdka. Dopytaj, czy będzie potrzebować inny osprzęt, jak np. 

ekran do wyświetlania tekstu. Wszyscy tłumacze, którzy będą siedzieć powin-

ni mieć krzesła bez oparć bocznych. Tłumacz języka migowego musi być wi-

doczny – zarówno siedząc, jak i stojąc przodem do publiczności (może znaj-

dować się na małym podeście).  Podczas dużych konferencji lub imprez tłu-

macz języka migowego powinien być transmitowany na żywo na ekranie. Pa-

miętaj, że język migowy to mowa ciała i każdy aspekt wizualny jest ważny.  

 

Istotne są również odpowiednie warunki oświetleniowe (unikaj światła kon-

turowego, czyli światła skierowanego na tył postaci). 

 

 

Osoba do kontaktu 

 

Przedstaw uczestnikom osoby, do których mogą zwrócić się z pytaniami n/t 

technicznego zabezpieczenie imprezy (np. o umiejscowienie zainstalowanej 

na stałe pętli indukcyjnej dla urządzeń wzmacniających dźwięk).   

 

 

 

 

Przed wydarzeniem 

wyznacz osobę do kon-

taktu i najlepiej określ 

miejsce, w którym jest 

ona zawsze obecna.  

 

 

Przy tak zorganizowanej obsłudze  wszelkie problemy (np. techniczne)  zosta-

ną zgłoszone do właściwej osoby  i odpowiednio szybko rozwiązane.  

Pozwoli to uniknąć również nieporo zu mień i zakłóceń podczas odczytów,   
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prelekcji i  referatów, dla przykładu,  gdy wyczerpią się baterie w urządzeniach 

odbiorczych i będą wymagały wymiany albo, gdy omyłkowo zostanie włączo-

ny niewłaściwy mikrofon. 

Usługa tłumaczenia zdalnego 

 

Inną możliwością, dzięki której twoje wydarzenia będzie tłumaczone dla osób  

z niepełnosprawnościami narządu słuchu stanowi zorganizowanie zdalnego 

tłumaczenia symultanicznego.  Wypowiedziane treści będą rejestrowane 

przez mikrofon i przekazywane tłumaczom za pośrednictwem Internetu. Spi-

sywana treść lub video online przedstawiające tłumacza języka migowego 

będzie przesyłane na laptop lub smartfon podpięte do rzutnika multimedial-

nego, by wyświetlać na ekranie w miejscu wydarzenia tłumaczone treści bądź 

nagranie. Będziesz do tego potrzebować sprawnie działającego połączenia 

internetowego.  

 

 

 

 

 

 

 

Wadą tej usługi jest to, że brakuje bezpośredniego kontaktu pomiędzy tłuma-

czami i ich odbiorcami. Istnieje zagrożenie, że tłumacze nie zauważą, czy są 

rozumiani (np. gdy używają innego dialektu w tłumaczeniu migowym). Poza 

tym, mogą pojawić się też pytania ze strony gości  

z niepełnosprawnościami narządu słuchu, co utrudni proces płynnego tłuma-

czenia.  

Określenie „głuchoniemy” jest przez wiele osób z niepełno-

sprawnościami narządu słuchu postrzegane, jako krzywdzą-

ce. Kto nie potrafi słyszeć nie musi jednocześnie być niemy. 
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Niektórzy z niepełnosprawnością psychiczną z różnych względów posiadają 

wewnętrzne blokady przez uczestniczeniem w wydarzeniach publicznych. Dla 

części osób nie jest możliwe przebywanie w jednym pomieszczeniu z wieloma 

innymi ludźmi lub opuszczenie własnych czterech ścian.  

 

Dla tej grupy odbiorców częściowym rozwiązaniem jest zapro-

ponowanie „uczestnictwa on-line”, czyli oglądanie transmisji 

wydarzenia za pośrednictwem Internetu.  

 

Zamiast przekazu w czasie rzeczywi-

stym możesz zaoferować zobaczenie 

nagrania z imprezy, które zamieścisz 

na swojej stronie internetowej (jako 

osobną zakładkę) lub w mediach spo-

łecznościowych, np. na kanale You-

Tube. Jednakże, powyższa oferta nie 

powinna zastąpić możliwości bezpo-

średniego udziału gości w twoim wy-

darzeniu bez barier. 

 

 

Niektórzy z uczestników, nie tylko z grupy osób z niepełnosprawnościami 

psychicznymi, będą potrzebować więcej przerw, aniżeli przewidziałeś to 

w programie. Znasz uczucie poirytowanie ciągłym trzaskaniem drzwi wejścio-

 wych podczas konferencji? A może sam znalazłeś się 

 w krępującej sytuacji, kiedy musiałeś opuścić pomie- 

 sz cze nie lub do niego wejść w trakcie czyjejś przemo-

 wy? Za pewnij, więc swoim gościom możliwość swobo- 

 d nego  wychodzenia i powrotu na salę konferencyjną.  

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

PSYCHICZNĄ 
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10 WSKAZÓWEK  

SAVOIR – VIVRE BEZ BARIER 

Czy wypada powiedzieć „do widzenia” kobiecie, która jest niewidoma?  Czy 

z mężczyzną poruszającym się na wózku możemy „podejść” do bufetu konfe-

rencyjnego? 

Rozważamy w myślach wątpliwości, zastanawiamy się co zrobić, gdy w tym 

czasie kobieta wychodzi, a mężczyzna rozmawia z innymi przy stoliku obok.   

 

Wciąż zbyt wielu ludzi zdrowych czuje się niepewnie i odczuwa lęk przed kon-

taktem fizycznym z osobami z niepełnosprawnościami.  Dlatego Związek Pa-

rytetowy przygotował krótki poradnik dobrych manier, opierając się na do-

świadczeniach, opiniach i wskazówkach osób z niepełnosprawnościami.  

 

Rozmowy nieformalne – nie bądź ciekawski 

Niezdrowa ciekawość jest ogólnie zakazana w rozmowach towarzyskich (tzw. 
small talk). Nie dopytuj, od kiedy twój rozmówca porusza się na wózku czy 
stracił wzrok. Jeżeli będzie chciał podzielić się swoimi osobistymi przeżycia-
mi, sam Ci o nich opowie.  

Gapienie się na kogoś nie należy do zasad dobrego wychowania. Pomyśl, że 
również osoby niewidome odczuwają na sobie czyjeś spojrzenie.  

 

Dzień powszedni – zaoferuj pomoc i czekaj 

Uprzejmie i kulturalnie jest oferować wsparcie, aczkolwiek jeszcze większą 
grzecznością jest spokojnie czekać na odpowiedź. 

Wielu ludzi jest skłonnych pomóc, jednakże nachalna ingerencja jest niesto-

sowna i niemile odbierana. Zaakceptuj czyjąś odmowę (nawet stanowczą) ze 

zrozumieniem i taktem.  

 

 Rozmowa – mów bezpośrednio do człowieka,  
nie ponad nim lub obok niego 

Wiele osób z niepełnosprawnościami dziwi fakt, jak często są ignorowane 
w rozmowach, nawet tych, które bezpośrednio ich dotyczą.  
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Zamiast pytać asystenta „Czy chciałby się twój podopieczny czegoś napić” nie 
miej zahamowań zadać pytanie bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością.  

Zasada generalna: dorośli ludzie bez względu na stan zdrowia zwracają się do 
siebie per pan/pani. Pozostań przy tej formie, a jeżeli chcesz używać wersji 
nieformalnej dopytaj np. czy możemy przejść na „ty”?  

 

Szacunek - przestrzegaj dystansu: nie myl strefy intymnej  
z osobistą, społeczną czy publiczną 

Dla osób z niepełnosprawnościami zachowanie przestrzeni osobistej jest 
szczególnie ważne. Inni dorośli ludzie nie powinni być głaskani po głowie lub 
ramionach. Olbrzymim błędem jest odkładanie na bok laski osobie niewido-
mej, przestawianie wózka lub wykorzystywanie go na  składowanie gardero-
by. Należy pamiętać, że wszelkie środki pomocnicze służące osobie z niepeł-
nosprawnością są jej osobistymi, do których nikt inny nie ma praw.  

 

Spoglądanie na siebie – szukaj kontaktu wzrokowego 

Zwracasz na kogoś uwagę przez to, że go dostrzegasz. Dla osób niesłyszących 
i niedosłyszących jest to szczególnie ważne, gdyż twoja mimika i gestykulacja 
pomaga im Cię zrozumieć. Każdy, kto doświadczył słuchania prelegenta sto-
jącego tyłem do publiczności rozumie, czym jest ta bariera komunikacyjna.  

Odwróć twarz w kierunku rozmówcy i mów normalnie – bez krzyków czy 
dziecinnego zdrabniania słów. Nie myl czyichś trudności w słyszeniu z rozu-
mieniem przekazywanych treści.  

Z osobami o niskim wzroście lub poruszających się na wózku rozmawiaj na 
poziomie ich wzroku – siadając umożliwisz efektywniejszą komunikację.  

 

Uwaga – tłumacz pełni rolę drugoplanową  

Kiedy w rozmowie uczestniczy tłumacz języka migowego, nie zwracasz się do 
niego, a bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością – to ona gra główną 
rolę, a tłumacz jest wyłącznie przekaźnikiem treści. Jednocześnie, to nie zwal-
nia cię z okazywania mu uprzejmości.  

 

Informacje – lepiej komunikuj więcej aniżeli mniej 

Szczególnie dla osób niewidomych lub niedowidzących jest ważnym, abyś 
używał komunikatów opisowych, np. przy powitaniu. Możesz powiedzieć 
„Cześć Maks, jestem…  Właśnie drzwiami głównymi wchodzi Pan…” 
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Poinformuj rozmówcę, jeśli musisz wyjść.  Jeżeli siedzisz obok osoby z nie-
pełnosprawnością wzroku powiadom ją, że opuszczasz salę, aby uniknąć sytu-
acji, gdy ona myśląc, że wciąż jesteś obecny, będzie mówić do pustego krzesła. 
To bardzo przykre i niemiłe doświadczenie.  
 

Normalność – bez obaw przed używaniem  
zwrotów potocznych 

Nie wahaj się powiedzieć „do widzenia” osobie niewidomej lub „iść” na spacer 
z osobą poruszającą się na wózku. Utarte sformułowania używane na co dzień 
z reguły nie przeszkadzają osobom z niepełnosprawnościami.  

 

Dbałość o język – uważaj by nie dyskryminować 

Staranny dobór słów jest mile widziany, gdy mówisz o innych ludziach. Oso-
by niesłyszące nie są głuchonieme - nawet, jeśli komunikują się za pomocą 
języka migowego i mają niepełnosprawność narządu słuchu, to nie są nieme.  

Wciąż utrzymuje się określenie „mongolizm”, który nie tylko nie jest żadną 
medyczną diagnozą, ale jednocześnie dyskryminacją słowną. Właściwe na-
zewnictwo to: syndrom Downa” lub „trisomia genu 21”. Zamiast „ osoby nie-
pełnosprawne” mów „ osoby z niepełnosprawnościami”. 

Zwróć uwagę na sposób witania się z osobą z niepełnosprawnością ruchową 
oraz narządu wzroku – zapytaj, czy możecie uścisnąć sobie dłonie. Podanie 
ręki jest ważną okazją do zdobycia informacji o tobie. 

W sytuacji zmiany miejsca zaproponuj osobie niewidomej „Czy mogę zaofe-
rować ramię do pomocy?” 

 

Świadomość – niepełnosprawność to tylko  
jedna z wielu cech człowieka 

Kobieta poruszająca się na wózku jest kobietą, która np. pracuje, angażuje się 
społecznie, jest matką a może i piratem drogowym J. Niepełnosprawność to 
zwyczajna cecha, jak wszystkie powyżej. Pamiętaj o tym, by (nawet nieświa-
domie) nie pomniejszać wartości drugiego człowieka. Uwaga typu „Jak świet-
nie, że pomimo swojej niepełnosprawności, pozostałaś  mobilna” jest tak sa-
mo nie na miejscu niczym komentarz „W miarę dobrze prowadzisz samochód 
– jak na kobietę, oczywiście”.  

 

                                   Myśl o inności nie, jako o niedoskonałości,  

                                       ale o różnorodności! 
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LISTA KONTROLNA 

 Przygotowanie zapowiedzi wydarzenia w wer-

sji elektronicznej (w formacie PDF i z możli-

wością do odsłuchania za pośrednictwem 

komputerowego czytnika tekstu). 

 Napisanie treści odpowiednią czcionką (bez ozdobników np. 

Arial wielkości 12). Tło kontrastowe do liter. 

 Sformułowanie informacji w „prostym języku”, zdania krót-

kie z jedną wiadomością, żadnych słów obcojęzycznych. 

 Podanie wielu możliwości kontaktu z organizatorem np. dro-

gą telefoniczną, mailową, faxem i/lub tradycyjną pocztą. 

 Wykorzystanie papieru matowego dla zaproszeń wysyłanych 

pocztą. 

 Uwypuklenie w materiałach promocyjnych informacji o orga-

nizowanym wydarzeniu bez barier, w tym o obecności tłuma-

czy języka migowego i/lub spisujących w czasie rzeczywistym 

treści wystąpień do wyświetlania na ekranie (ewentualnie do-

pytanie o potrzeby w formularzu rejestracyjnym). 

 Słowne opisanie dojazdu na wydarzenie (obok mapki w za-

proszeniu). 

 Ustawienie tabliczek z nazwami i zdjęciami potraw. 
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 Podanie składników potraw. 

 Zakupienie słomek.  

 Oferowanie alternatywnej ciepłej przekąski zamiast zupy. 

 Pozostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy stolikami – mi-

nimum 1,20m 

 Poproszenie prelegentów o klarowny i czytelny merytoryczny 

przekaz słowny oraz (ewentualnie) ustawienie drugiego mi-

krofonu podłączonego do sieci wzmacniającej  dźwięk na po-

trzeby osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu.  

 Poproszenie prelegentów o opisanie grafik i zdjęć, zawartych 

w ich referatach na potrzeby osób z niepełnosprawnościami 

narządu wzroku. 

 Poproszenie prelegentów o używanie w przemowie „prostego 

języka”. 

 Wysłanie - przed wydarzeniem – prezentacji i konspektów 

mówców do osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku 

(w wersji elektronicznej z możliwością transkrypcji PDF-u 

przez czytnik komputerowy).  

 Ustawienie punktu informacyjnego (ewentualnie stołu reje-

stracyjnego) w miejscu łatwym do zlokalizowania. 

 Dopilnowanie, aby wejścia do wszystkich pomieszczeń nie 

ograniczały schody czy progi. 
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 Zawieszenie tabliczek informacyjnych określających miejsca, 

jak np. toalety czy rejestrację (treści musi kontrastować 

z tłem wywieszki, np. żółte litery na czarnym tle). 

 Sprawdzenie nawierzchni ścieżek prowadzących do wejścia 

głównego ( bez kostki brukowej, tzw. kocich łbów). 

 Właściwe ustawienie podjazdu (rampy) – maksymalny kąt 6° 

wzniesienia w stosunku do podłoża. 

 Sprawdzenie wind – wielkość minimalna 1,10m * 1,40m, 

przyciski na wysokości osób o niskim wzroście lub poruszają-

cych się na wózkach. 

 Sprawdzenie szerokości drzwi – minimalnie 90 cm. 

 Ustawienie bufetu samoobsługowego na wysokości osób po-

ruszających się na wózkach  i osób o niskim wzroście. 

 Zabezpieczenie (oznakowanie) szklanych drzwi i ścian. 

 Ustawienie zarówno stołów barowych jak i stołów z regulo-

waną wysokością. 

 Zapewnienie wystarczającej liczby toalet dla osób z niepełno-

sprawnościami oraz miejsc parkingowych (na równym tere-

nie) dla osób z niepełnosprawnościami. 

 Zarezerwowanie wolnych miejsc w sali konferencyjnej dla 

osób z niepełnosprawnościami – zarówno po  bokach rzę-

dów, jak i z przodu - zawsze z dobrą widocznością tłumaczy 
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języka migowego. 

 Wskazanie osoby odpowiedzialnej za część techniczną wyda-

rzenia – w tym przedstawienie jej osobom z niepełnospraw-

nościami narządu słuchu, aby mogła być im pomocna przy 

problemach np. ze wzmacniaczami dźwięku. 

 Zapewnienie bezkosztowego uczestnictwa w wydarzeniu asy-

stentom/opiekunom osób z niepełnosprawnościami.  
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Możecie Państwo  skontaktować się z nami listownie: 

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS 

ul. Warszawska 6/201 Katowice (z dopiskiem na kopercie Redakcja FORUM) 

 

Mailowo: 

e.dudkiewicz@gmail.com  

(z dopiskiem w tytule Redakcja FORUM) 

Telefonicznie: 501-351-032 

Kwartalnik FORUM 

powstaje w ramach międzynarodowego projektu  

Śląskiego Forum Organizacji pozarządowych KAFOS oraz 

Lebenszentrum Königsborn z miejscowości Unna w Północnej 

Nadrenii-Westafalii (Niemcy). 

 

Projekt pod nazwą „Budowa Forum Inkluzji w województwie 

śląskim” jest finansowany ze środków Akcji Człowiek.  

Szanowni Państwo, 

Kwartalnik FORUM został utworzony, aby promować ideę inkluzji oraz upo-

wszechniać ciekawe przykłady działań w tym obszarze na terenie wojewódz-

twa śląskiego. 

Zapraszamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami, uwagami i su-

gestiami. Państwa teksty możemy zamieścić w rubryce TWOIM ZDANIEM 

lub LOKALNIE DZIAŁAMY WZORCOWO, gdyby zechcieli Państwo przybli-

żyć własne dokonania i doświadczenia w temacie wdrażania inkluzji. 

Tłumaczenie i opracowanie tekstu oraz skład: Ewa Dudkiewicz 


