
Poniższy opis slajdów dotyczy prezentacji 

wyświetlonej podczas webinaru w dniu trzynastego 

lutego dwa tysiące dwudziestego roku, pod tytułem 

“Dostępności projektów dla osób 

niepełnosprawnych w ramach RPO WiM 2014-

2020”. 

 

SLAJD NR JEDEN. 

● Kryteria dostępności do projektów dla osób niepełnosprawnych. 

● Dostępność cyfrowa. 

● Możliwość uczestnictwa. 

● Dostępność architektoniczna. 

● Mechanizm racjonalnych usprawnień. 

● Możliwość korzystania.  

● Podstawa prawna. 

● Dokumenty, publikacje, linki. 

 

 

SLAJD NR DWA. 

Realizując projekty należy pamiętać, że wszystko, co powstaje musi być dostępne dla osób 

z niepełnosprawnościami tak, aby mogły one w pełni korzystać z unijnej pomocy. 

 

SLAJD NR TRZY.  

Dostępność cyfrowa. 

Wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz projektodawców w ramach 

projektów (w tym strony internetowe, platformy e-learningowe, e-zasoby i tak dalej) muszą 

spełniać kryteria dostępności.  

Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, 

rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub 

upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i 

sprzętu.  

Dostępne multimedia (animacje, prezentacje, filmy, nagrania dźwiękowe i tym podobne) 

powinny zawierać transkrypcje tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenie na język migowy. 



 

 

 

SLAJD NR CZTERY. 

1. Dostępność serwisów internetowych - dobre praktyki w projektowaniu serwisów 

internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  

2. Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do 

czytania i zrozumienia.  

3. E-podręcznik dostępny dla wszystkich. 

 

  

 

SLAJD NR PIĘĆ. 

Możliwość uczestnictwa. 

Instytucja lub projektodawca zobowiązani są do zapewnienia każdemu, bez względu na 

niepełnosprawność możliwości uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, konferencjach, 

szkoleniach, warsztatach i innych przedsięwzięciach realizowanych z Funduszy 

Europejskich.  

 

 

SLAJD NR SZEŚĆ. 

Dostępność architektoniczna. 

Spotkania otwarte, na które nie jest wymagana rejestracja oraz wszystkie działania 

realizowane w ramach projektów, w których na etapie rekrutacji zidentyfikowano możliwość 

udziału osób z niepełnosprawnościami, muszą być prowadzone w budynkach dostępnych 

architektonicznie. 

 

 

SLAJD NR SIEDEM.  

Mechanizm racjonalnych usprawnień. 

To pomoc dla projektodawców i instytucji umożliwiająca elastyczne reagowanie na potrzeby 

uczestników z niepełnosprawnością, która zapewnieni im dostęp do usprawnień „szytych na 

miarę”. Jest to możliwość sfinansowania usprawnień nieprzewidzianych z góry we wniosku o 

dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w 

charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością. 

 

 



 

 

SLAJD NR OSIEM.  

Przykłady racjonalnych usprawnień. 

● Koszt specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia.  

● Koszt alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych, 

informacyjnych, na przykład wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku 

powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille’a, wersje w języku łatwym, nagranie 

tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, i tym podobne).  

● Koszt dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych 

wynikających z niepełnosprawności.  

● Koszt dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż systemów 

wspomagających słyszenie, na przykład pętli indukcyjnych, systemów ef em).  

● Koszt asystenta tłumaczącego na język łatwy.  

 

SLAJD NR DZIEWIĘĆ. 

● Koszt asystenta osoby z niepełnosprawnością. 

● Koszt tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.  

● Koszt przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu.  

● Koszt zmiany procedur. 

● Koszt dostosowania infrastruktury komputerowej.  

(na przykład wynajęcie lub zakup i instalacja programów powiększających, 

mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługującą się językiem migowym, 

drukarek materiałów w alfabecie Braille’a). 

● Koszt wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego na przykład z konieczności 

wolniejszego tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, odczytywania 

komunikatów z ust, stosowania języka łatwego i tym podobne).  

 

 

 

SLAJD NR DZIESIĘĆ.  

 

● Zwolnienie tempa/ wydłużenie czasu - wynikające na przykład z konieczności 

tłumaczenia na język migowy. 

● Dostosowanie budynków - na przykład montaż tymczasowych podjazdów, platform, 

wind, oznakowanie obiektu tablicami z treścią w alfabecie Braille’a. 

● Dostosowanie akustyczne - na przykład montaż pętli indukcyjnej czy systemów ef 

em. 

● Dostosowanie komputerów - na przykład wynajęcie lub zakup programów 

powiększających, mówiących, drukarek materiałów w alfabecie Braille’a. 



● Zapewnienie specjalistycznego wsparcia - na przykład asystenta tłumaczącego na 

język łatwy, asystenta osoby z niepełnosprawnością, tłumacza języka migowego, 

przewodnika osoby mającej problemy w widzeniu. 

● Transport - na przykład specjalistyczny transport na miejsce realizacji projektu. 

● Dostosowanie materiałow projektowych/szkoleniowych - na przykład instalacja 

programów powiększających, mówiących, drukarek materiałów w alfabecie Braille’a. 

 

SLAJD NR JEDENAŚCIE.  

1. Dostępne wydarzenie w praktyce.  

2. Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych.  

3. Prezentacja z warsztatu "Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami", Forum 

"Fundusze Europejskie bez barier - dostęp dla wszystkich.  

 

 

SLAJD NR DWANAŚCIE.  

Możliwość korzystania. 

 

Co do zasady, wszystkie produkty projektów realizowanych z Funduszy 

Europejskich  (produkty, towary, usługi, infrastruktura) muszą być dostępne dla wszystkich 

osób,  

w tym również dostosowane do  zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

SLAJD NR TRZYNAŚCIE.  

Zasada uniwersalnego projektowania. 

Uniwersalne projektowanie, to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one 

dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji 

bądź wyspecjalizowanego projektowania. 

SLAJD NR CZTERNAŚCIE. 

8 reguł koncepcji projektowania uniwersalnego. 

Użyteczność dla osób o różnej sprawności.   

● Należy zapewnić takie same zasady korzystania dla wszystkich użytkowników, w 

najszerszym możliwym zakresie, bez konieczności korzystania z rozwiązań 

zastępczych dla określonej grupy ludzi. 

● Niedopuszczalna jest segregacja lub napiętnowanie niektórych użytkowników. 



● Prawo do prywatności, ochrony i bezpieczeństwa powinny być zapewnione 

wszystkim w równym stopniu.  

● Wzornictwo ma być dostosowane do potrzeb osób   

z różnymi ograniczeniami.  

 

SLAJD NR PIĘTNAŚCIE. 

Elastyczność w użytkowaniu. 

● Powinno się wprowadzać wybór pomiędzy metodami użytkowania. 

● Wzornictwo powinno być dostosowane jednocześnie do osób lewo i praworęcznych.  

● Należy ułatwiać użytkownikom zachowanie dokładności i precyzji przy korzystaniu z 

danego urządzenia.  

● Należy dostosować uprzędzenia do „tempa” użytkowników.  

SLAJD NR SZESNAŚCIE. 

Proste i intuicyjne korzystanie.  

● Należy unikać zbędnego komplikowania. 

● Należy zapewnić spójność z oczekiwaniami użytkownika i jego intuicją. 

● Należy dostosować otoczenie do umiejętności językowych użytkowników (a te mogą 

być bardzo rozbieżne).  

● Należy szeregować informacje w zależności od stopnia ich ważności.  

● Warto brać pod uwagę opinię użytkowników przed i po wdrożeniu danego 

rozwiązania.  

 

SLAJD NR SIEDEMNAŚCIE. 

Czytelna informacja. 

 

● Należy używać różnych form przekazu (obrazu, słowa, dotyku) ograniczając nadmiar 

niepotrzebnych informacji.  

● Należy zapewnić odpowiedni kontrast pomiędzy podstawowymi informacjami jakie 

chcemy przekazać a otoczeniem, należy maksymalnie wyróżnić podstawowe 

informacje. 

● Elementy informacji powinny być łatwe do opisania (tak by na przykład na ich 

podstawie w łatwy sposób wskazać kierunek drogi).  

● Powinno się zapewnić zgodność pomiędzy różnymi zastosowanymi technikami tak 

by umożliwić korzystania osobom mającym różne ograniczenia poznawcze (na 

przykład jednocześnie osobom niewidomym i głuchym). 

 



SLAJD NR OSIEMNAŚCIE. 

Tolerancja na błędy. 

● Należy minimalizować zagrożenia i negatywne skutki przypadkowych konsekwencji 

podczas użytkowania rozwiązań technicznych i przestrzennych. 

● Należy wprowadzać czytelne ostrzeżenia o zagrożeniach podczas użytkowania. 

● Należy stosować rozwiązania cechujące się pewnością bezpieczeństwa 

użytkowania. 

● Należy ograniczyć czynności, które powodują znużenie i wymagają skupienia się 

podczas użytkowania.  

 

SLAJD NR DZIEWIĘTNAŚCIE. 

Wygodne użytkowanie bez wysiłku. 

● Należy zapewnić takie rozwiązania, które nie powodują nadmiernego wysiłku 

podczas użytkowania. 

● Należy zminimalizować konieczność powtarzania czynności podczas użytkowania. 

● Należy zminimalizować konieczność stałego wysiłku fizycznego  (na przykład klamki 

u drzwi i systemy dostępu, gniazdka i wtyczki kabli elektrycznych, baterie 

łazienkowe, automatyczne podajniki mydła). 

 

SLAJD NR DWADZIEŚCIA. 

Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania. 

● Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń dla wykonywania danego działania z 

uwzględnieniem możliwości funkcjonalnych człowieka, w tym ograniczeń w 

mobilności i percepcji  oraz pozycji ciała. 

● W tym: 

○ Należy zapewnić pole widzenia dla dowolnej pozycji w tym dla osób na 

wózkach. 

○ Należy uwzględnić warunki ergonomiczne dłoni dla konstruowania uchwytów i 

elementów sterowania urządzeniami. 

○ Zapewnić odpowiednią przestrzeń do korzystania z rozwiązań  przez 

użytkowników korzystających z osobistych  urządzeń wspomagających 

mobilność lub percepcję lub korzystanie z pomocy osobistej (opiekuna, 

asystenta), na przykład, szerokie przejścia na bramkach w metrze, 

odpowiedniej wielkości przestrzeni w łazienkach i w pomieszczeniach 

mieszkalnych, urządzenia i meble umieszczone na różnych wysokościach: 

lady recepcyjne, lunety w punktach widokowych.  



SLAJD NR DWADZIEŚCIA JEDEN. 

Percepcja równości. 

Projekt nie może nikogo dyskryminować - nawet w najmniejszym stopniu bez uczucia 

takiego wrażenia  

 

● Należy przygotować projekt lub to co po nim zostanie, na przykład: 

○ budynek lub sale;  

○ maszyna; 

○ autobus komunikacji publicznej;  

w taki sposób, aby korzystały z niego osoby z różnymi typami niepełnosprawności. 

 

SLAJD NR DWADZIEŚCIA DWA. 

● Automatycznie otwierane drzwi. 

● Antypoślizgowa nawierzchnia chodników. 

● Dostępny transport publiczny. 

● Podjazdy dla wózków. 

● Łatwy dla zrozumienia schemat komunikacji miejskiej. 

● Oświetlenie zapewniające bezpieczeństwo i poczucie pewności. 

SLAJD NR DWADZIEŚCIA TRZY. 

1. Projektowanie uniwersalne, wyzwanie naszych czasów.  

2. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej, teoria i narzędzia.  

3. Projektowanie dla wszystkich.  

4. Projektowanie bez barier, wytyczne.  

SLAJD NR DWADZIEŚCIA CZTERY. 

Dokumenty, publikacje, linki. 

Wszystkie wymagania opisane zostały w wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępnościami dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata dwa tysiące 

czternaście dwa tysiące dwadzieścia.  

 

SLAJD NR DWADZIEŚCIA PIĘĆ. 

Dziękuję za uwagę. 


