Publikacja została zrealizowana jako część projektu „Kultura. Rajdy bez
barier” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury
w ramach programu Kultura Interwencje 2018.

Publikacja jest dostępna na licencji CC BY-SA.

K

ultura może być dostępna dla każdego, także dla osób
z niepełnosprawnościami. Może, jeśli tylko artyści,
menedżerowie i pracownicy instytucji kultury chcą ją taką
uczynić i wiedzą, jak to zrobić. Nasza publikacja ma działać
w obu tych przestrzeniach. Z jednej strony, mamy nadzieję,
że każdy, kto po nią sięgnie, zechce zrobić coś, nawet
najmniejszego, by dostosować pewien wycinek kultury do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Z drugiej strony, chcemy, by dzięki tej publikacji
były rozwiewane wątpliwości, które czasami nawiedzają osoby
przygotowujące wydarzenia spod znaku kultury bez barier.
Publikacja jest nietypowa, różni się zdecydowanie od tych, zresztą
nielicznych, które pojawiały się do tej pory. Nasze opracowanie to zbiór
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Formuła FAQ, mamy nadzieję,
sprawdzi się znakomicie. Siłą udzielanych odpowiedzi jest fakt, że ich
autorami są przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, aktywni
uczestnicy i uczestniczki życia kulturalnego. Wiele z pytań i odpowiedzi
zaistniało w czasie tegorocznych Kulturalnych Rajdów bez Barier, ale
w opracowaniu odwołujemy się również do doświadczeń z lat poprzednich,
do rajdów, w czasie których odwiedzaliśmy instytucje kultury działające
w innych rejonach Polski.
Mamy nadzieję, że nasza publikacja pomoże tym doświadczonym działać
jeszcze lepiej, a tym niedoświadczonym zrobić pierwszy krok.
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W mojej instytucji obowiązują bilety ulgowe dla osób z niepełnosprawnościami, jak sprawdzić czy osoba ma niepełnosprawność
i jakiego rodzaju?
Większość osób z niepełnosprawnością posiada legitymację osoby
niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności. Z legitymacji
można odczytać rodzaj niepełnosprawności, ponieważ jest na niej zapisany
symbol niepełnosprawności, np. 03-L oznacza zaburzenia głosu, mowy
i choroby słuchu (to oznaczenie będą miały osoby z niepełnosprawnością słuchu),
04-O oznacza choroby narządu wzroku itd.
Uwaga! Na nowych legitymacjach osoby niepełnosprawnej nie ma
widocznego symbolu niepełnosprawności, można go odczytać tylko przez zeskanowanie kodu QR na legitymacji.

O czym pamiętać przygotowując dostępny spektakl?
Spektakl będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, gdy
zostaną zapewnione:
• audiodeskrypcja dla niewidomych
• tłumaczenie na polski język migowy (PJM) dla G/głuchych
• napisy dla niesłyszących
• pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących
Najważniejszą informacją jest to, że napisy dla niesłyszących, audiodeskrypcja
do spektaklu, tłumaczenie na polski język migowy, inaczej niż w przypadku filmu,
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muszą być podawane na żywo. Przed dostępnym spektaklem powinna odbyć się
próba, w czasie której zostaną sprawdzone wszystkie udogodnienia.
Do przygotowania napisów dla niesłyszących, tłumaczenia na język migowy
oraz audiodeskrypcji niezbędne są nagranie wideo ze spektaklu oraz scenariusz
przedstawienia.
Aby zapewnić dobry odbiór udogodnień
przez osoby z niepełnosprawnościami:
• Teatr powinien zapewnić osobom
niesłyszącym miejsca, z których
najlepiej widać napisy i tłumacza
języka migowego
• Światło kierowane na scenę
w czasie spektaklu nie powinno
oświetlać napisów, wtedy są one
nieczytelne
• Jeśli pętla indukcyjna jest rozłożona na części sali, osoby słabosłyszące muszą dostać miejsca objęte
działaniem pętli indukcyjnej
• Osoby
słabosłyszące
bardzo
często do pełnego odbioru spektaklu potrzebują obu udogodnień
– napisów dla niesłyszących i pętli
indukcyjnej. Nie można „posadzić”
takiej osoby w miejscu gdzie
działa pętla indukcyjna, a nie widać
napisów.
• Osoby niewidome z reguły przychodzą z asystentami, natomiast jeśli przychodzą same, ktoś powinien do
nich podejść i dać im słuchawki do audiodeskrypcji.
O czym pamiętać przygotowując pokaz filmowy?
Pokaz filmowy będzie w pełni dostępny, gdy zostaną zapewnione:
• audiodeskrypcja dla niewidomych
• tłumaczenie na polski język migowy (PJM) dla G/głuchych zarówno w filmie
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•
•

jak i podczas dyskusji przed/po filmie
napisy dla niesłyszących, także na żywo podczas dyskusji
pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących
UWAGA! Do filmów zagranicznych trzeba nagrać lektora, który przeczyta
polską ścieżkę dialogową i drugiego lektora, który przeczyta tekst audiodeskrypcji. Do filmów polskich niezbędne są polskie napisy dla niesłyszących.

Aby zapewnić dobry odbiór filmu wszystkim osobom na sali:
• Tłumacz języka migowego powinien być możliwie jak największy, tak aby
jego ręce były dobrze widoczne nawet z końca sali kinowej
• Osoby niewidome powinny przed wejściem dostać słuchawki do
audiodeskrypcji
• Jeśli pętla indukcyjna jest rozłożona na części sali, osoby słabosłyszące
muszą dostać miejsca w sektorze, w którym działa pętla indukcyjna
• Jeśli przed lub po filmie jest dyskusja, niezbędne jest zapewnienie tłumacza
języka migowego dla osób g/Głuchych, dla osób słabosłyszących pętla
indukcyjna może być niewystarczającym rozwiązaniem i jeśli są możliwości
techniczne, warto zapewnić napisy na żywo.
Kim jest koordynator dostępności?
Koordynator dostępności to pracownik instytucji, który zajmuje się koordynacją
i inicjowaniem działań dostępnościowych w swojej instytucji. Do jego obowiązków
mogą należeć: organizacja szkoleń z obsługi widzów z niepełnosprawnościami,
właściwa promocja wydarzeń dostępnych, okresowy audyt dostępności instytucji.
Koordynator musi mieć wiedzę na temat różnych niepełnosprawności, popartą
stosownym dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu czy innych formach
kształcenia.
Idealna sytuacja jest, jeśli w instytucji stanowisko koordynatora dostępności jest
odrębną jednostką, nie dodatkowym zakresem obowiązków dla pracownika.
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Jak przygotować materiały dotykowe?
Materiały dotykowe można przygotować samodzielnie, można też zlecić ich
wykonanie zewnętrznej firmie. W pierwszym przypadku uzyskamy zapewne
niskobudżetową kopię z papieru i kleju czy plasteliny, w drugim możemy się
pokusić o model 3D czy trwałą tyflografikę z plastyku. Jeśli decydujemy się na
pracę samodzielną musimy pamiętać, że materiały dotykowe muszą być przede
wszystkim funkcjonalne, stąd przygotowując kopię obrazu czy rzeźby należy się
skupić na najważniejszych elementach, dać np. kontury twarzy, ale niekoniecznie odzwierciedlać wszystkie zmarszczki. Materiały dotykowe muszą być w miarę
trwałe, stąd lepiej sprawdzi się np. klej typu superglue, który pozostawi niezmienną
wypustkę na kartonie, niż miękka plastelina. I wreszcie – materiały dotykowe
muszą być wyskalowane, przygotowując kopię pamiętajmy o proporcjonalnym
zmniejszaniu lub zwiększaniu elementów i odległości pomiędzy poszczególnymi
detalami.
Tyflografiki to dwuwymiarowe grafiki, na których zaznaczono wypukłościami
najważniejsze elementy dzieła; należy zadbać o to, by zachowane zostały proporcje
dzieła. Tyflografiki można wyprodukować samemu przy użyciu folii tyflograficznej
lub zlecić ich przygotowanie firmie zewnętrznej. Najdroższe jest przygotowanie
pierwszej tyflografiki, stąd jeśli już zlecamy ich wykonanie, warto zaopatrzyć się
w większą ilość kopii.
Makiety przestrzenne są często wykorzystywane do prezentowania przestrzeni
miast i instytucji; są wówczas zbiorem trójwymiarowych kopii oryginalnych,
znajdujących się na danym terenie obiektów. Wykonaniem makiety najczęściej
zajmują się wyspecjalizowane w tej działalności firmy.
Modele 3D – są to trójwymiarowe kopie oryginalnych eksponatów. Tworzy się
je do obiektów dużych lub bardzo małych, których nie można dokładnie poznać
dotykając oryginału, np. budynki, duże pomniki czy dzieła miniaturowe. Modele 3D
sprawdzą się również jako kopie obiektów, których po prostu nie wolno dotykać,
są to np. naprawdę kruche czy wyjątkowo cenne rzeźby. Modele 3D cieszą się zwykle dużą popularnością wśród widzów z niepełnosprawnością wzroku, wykonanie
takich obiektów wiąże się jednak najczęściej ze stosunkowo dużymi kosztami, albo
wymaga czasu i zdolności manualnych. Jedną z najtańszych wersji modeli 3D są
wydruki z drukarek trójwymiarowych, a koszty ograniczamy najbardziej wtedy,
gdy jesteśmy posiadaczami takiej drukarki. Podobnie jak w przypadku tyflografik,
najdroższa jest zawsze pierwsza kopia, każda następna jest sporo tańsza.
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Czy ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnością wzroku powinny
znajdować się także w budynku?
Ścieżki prowadzące to ciąg wypukłych lub wklęsłych linii umieszczonych w podłożu. Ścieżki stanowią dotykowe oznakowanie trasy wolnej od przeszkód i mają
doprowadzać do konkretnych miejsc typu budynek, przystanek, informacja.
Ścieżki prowadzące są najczęściej wykorzystywane zarówno na zewnątrz
budynków, jak i w ich środku. Osoby niewidome podkreślają, że linie prowadzące
dają im poczucie bezpieczeństwa, a mądrze przygotowane z pewnością pomogłyby
zwiedzać przestrzenie wystaw. Nie chodzi przy tym o to, by ścieżka prowadziła
do każdego, prezentowanego na ekspozycji obiektu, ale by przede wszystkim
pozwoliła odnaleźć i zachować kierunek zwiedzania. Ważne jest również to, że zbyt
duża liczba przecinających się ze sobą ścieżek może w efekcie utrudnić orientację
w przestrzeni. Koniecznie należy też pamiętać o tym, żeby ścieżki naprawdę były
bezpieczną drogą dla osoby niewidomej, stąd nie wolno ich zastawiać, na przykład
materiałami reklamowymi.
Co dla osoby z niepełnosprawnością wzroku jest lepsze: samodzielne
zwiedzanie z audioprzewodnikiem i z wykorzystaniem ścieżki
prowadzącej czy żywy przewodnik?
Zwiedzanie wystawy z audio przewodnikiem i z wykorzystaniem ścieżki prowadzącej
jest sytuacją dosyć komfortową i dającą osobie z niepełnosprawnością wzroku
możliwość samodzielnej podróży przez ekspozycję. Ścieżka musi być jednak
przygotowana w ten sposób, by było wiadomo w którym momencie należy wysłuchać opisu konkretnego eksponatu, jeśli zawarte w audio przewodniku opisy nie
uruchamiają się automatycznie w pobliżu poszczególnych dzieł. Połączenie audio
przewodnika i ścieżki dotykowej jest więc rozwiązaniem satysfakcjonującym, ale
możliwość spotkania z kompetentnym, umiejącym oprowadzać osoby niewidome
przewodnikiem jest zawsze sytuacją bardziej pożądaną, gwarantującą pełniejsze
zwiedzenie wystawy.
Na co zwracać uwagę przy projektowaniu wystawy dla osoby
słabowidzącej?
Osoby słabowidzące mają trochę inne potrzeby niż osoby niewidome, starają się
bowiem wykorzystywać wzrok. Ich widzenie jest jednak zawsze dysfunkcyjne.
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Przygotowując wystawę uwzględniającą potrzeby osób słabo widzących
należy przede wszystkim jak najczęściej wykorzystywać kontrasty oraz zadbać
o właściwe oświetlenie sal ekspozycyjnych i samych eksponatów. W zależności od
przyczyny i rodzaju ubytku wzroku, osoby słabowidzące dzielą się na takie, które
lepiej widzą w ciemnych pomieszczeniach i takie, które preferują jasne
pomieszczenia. Nie ma więc idealnego oświetlenia, które pasowałoby wszystkim.
Szukając kompromisu warto projektować sale, które nie będą ani zbyt jasne ani
za ciemne. Zawsze natomiast niekorzystne będzie światło świecące prosto
w oczy oraz silne, jasne światło, którego źródło znajduje się w podłożu. Właściwe
oświetlenie eksponatów oznacza, że będą one na przykład rozjaśnione światłem
punktowym lub będą dobrze oświetlone, jeśli znajdują się w gablotach. Osobom
słabo widzącym warto też zaoferować lupy do oglądania eksponatów w mocnym
przybliżeniu.
W przypadku multimediów warto zaprojektować wystawę tak, by obiekty na
ekranach nie zmieniały się zbyt szybko. Osoby słabowidzące potrzebują więcej
czasu by przyjrzeć się jednemu elementowi, a zmieniające się co kilka sekund
obrazy uniemożliwiają im taki wgląd. Gdy mamy ekrany multimedialne interaktywne, powinna być tam opcja kontrastu i powiększania czcionki.
Należy też uważać z przezroczystymi elementami typu przeszklone drzwi, na które
osoby słabowidzące mogą wpaść. Aby uniknąć takich sytuacji, przeszklone drzwi
powinny być oznakowane kontrastowymi naklejkami.
Jakie rodzaje obiektów do dotykania są najbardziej lubiane przez
osoby z niepełnosprawnością wzroku – oryginał, tyflografika czy
trójwymiarowy model eksponatu?
Nieodmiennie każda osoba z niepełnosprawnością wzroku podkreśla, że najbardziej
pożądanym obiektem do dotykania jest oryginał. Jeśli opcja taka zostaje w danej
instytucji kultury dopuszczona, warto zainwestować w rękawiczki lateksowe. Są
one cieńsze od materiałowych i nie mają szwów na opuszkach palców. Pozwalają,
dzięki temu, lepiej poczuć wypukłości obiektu i dokładniej go poznać, chronią przy
tym oryginał przed zabrudzeniem czy niekorzystnym zanieczyszczeniem chemicznym, które mogłyby się zdarzyć w wypadku dotykania eksponatów gołymi rękami.
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Na drugim miejscu, wśród preferowanych obiektów do dotykania, są modele
przestrzenne, a na trzecim tyflografiki. Te ostatnie są jednak najtańsze i najszybsze
w przygotowaniu, a zawsze lepszym rozwiązaniem jest stworzenie możliwości
dotykowego poznania eksponatu, niż rezygnacja z takiej formy udostępnienia
dzieła.
Należy przy tym pamiętać, że sam dotyk nie wystarczy do poznania obiektu przez
osobę z niepełnosprawnością wzroku. Potrzebna jest jeszcze audiodeskrypcja,
i dopiero połączenie tych dwóch źródeł informacji daje osobie z niepełnosprawnością wzroku szansę na poznanie dzieła sztuki.
Przewodnik muzealny i asystent osoby niewidomej - kto w jaki
sposób wspiera osoby z niepełnosprawnością wzroku podczas wizyty
w instytucji kultury?
Jeśli w zwiedzaniu wystawy uczestniczy kilka osób z niepełnosprawnością
wzroku, wygodnym rozwiązaniem jest zapewnienie asystenta dla każdego widza
z dysfunkcją wzroku. Asystent pomoże nie tylko w poruszaniu się po budynku
i wystawie, ale też będzie mógł opisywać dotykane obiekty. W takiej sytuacji
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przewodnik może skupić się wyłącznie na prowadzeniu całej grupy. Warto pamiętać
o tym, żeby dać trochę czasu na „obejrzenie” obiektów, ponieważ osoby niewidome
i słabowidzące nie są w stanie jednocześnie słuchać opowieści przewodnika
i audiodeskrypcji asystenta.
Jak zaplanować czas zwiedzania z audiodeskrypcją i dotykaniem
eksponatów?
Każde zwiedzanie z audiodeskrypcją i dotykaniem eksponatów jest dłuższe niż
tradycyjne zwiedzanie wystawy. Opisanie i udostępnienie do dotykania jednego
obiektu może zająć nawet kilkanaście minut, a całe zwiedzanie nie powinno być
dłuższe niż standardowe oprowadzanie po ekspozycji. W czasie tradycyjnego,
półtoragodzinnego zwiedzania ekspozycji możliwe jest więc pokazanie osobom
niewidomym i niedowidzącym zaledwie kilku obiektów, co nie oznacza wcale, że
zwiedzanie zostanie uznane przez tych widzów za mało atrakcyjne.
Czy warsztaty parateatralne są dobrym pomysłem dla grupy osób
z niepełnosprawnością wzroku?
Osoby niewidome od urodzenia często nie znają niektórych ruchów i gestów
funkcjonujących w świecie osób widzących. Stąd niejednokrotnie nie czują się
komfortowo w sytuacji warsztatów parateatralnych, ponieważ nie do końca wiedzą,
co i jak mają pokazywać / odgrywać. Dobrym rozwiązaniem, mogącym zachęcić
takie osoby do wzięcia udziału w warsztacie, jest zapewnienie asystenta, który
pokaże jak poprawnie wykonać dany ruch czy gest. Inaczej sytuacja wygląda
w przypadku osób, które straciły wzrok. One częściej i swobodniej włączają się
w warsztaty parateatralne.
Jak długa powinna być audiodeskrypcja do jednego obiektu?
Badania przeprowadzone wśród osób z niepełnosprawnością wzroku wskazują, że
długość pojedynczego opisu audio deskryptywnego nie powinna przekraczać 3 – 4
minut. Oznacza to, że w przypadku tworzenia skryptu audio deskrypcji, tekst nie
powinien być dłuższy niż 3600 – 4000 znaków.
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Czym się różni audiodeskrypcja muzealna od teatralnej i filmowej?
Audiodeskrypcja do dzieła sztuki plastycznej jest tekstem samodzielnym, dającym
możliwość pełnego poznania opisywanego obiektu w każdym miejscu i czasie.
Audiodeskrypcja do dzieł audiowizualnych ma sens wyłącznie wtedy, gdy
odtwarza się ją razem z dziełem, do którego została stworzona. To najważniejsza
różnica. Druga, równie ważna to fakt, że audiodeskrypcja do dzieła sztuki
plastycznej jest jedną, spójną narracją, podczas gdy audiodeskrypcja do filmu czy
sztuki teatralnej jest podzielona na wiele, zwykle krótkich, części / fragmentów,
które mają sens jedynie w zestawieniu z konkretną sekwencją dzieła
audiowizualnego. Opis audiodeskryptywny w filmach i spektaklach pojawia się
tylko w przerwach pomiędzy dialogami i, dodatkowo, nie powinien zagłuszać
innych, ważnych dźwięków.

Zasady tworzenia audiodeskrypcji zostały opisane w niniejszej publikacji:
Audiodeskrypcja – zasady tworzenia
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Jak przygotować informację dostępną dla osób z niepełnosprawnością
wzroku w mediach społecznościowych?
Zamieszczane w mediach społecznościowych informacje będą dostępne dla osób
niewidomych i słabowidzących, jeśli:
wszystkie materiały audiowizualne (zdjęcia, filmy) zostaną opatrzone opisem
audiodeskryptywnym. Opis zdjęcia powinien być zwięzły i mieścić się w 2 – 3
zdaniach.
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Czy osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą uczestniczyć w planowym zwiedzaniu wraz z osobami pełnosprawnymi?
Tak, jeśli tylko mają na to ochotę. Osoby z niepełnosprawnością wzroku powinny
jednak mieć świadomość, że w czasie takiego zwiedzania będą zmuszone
zrezygnować z opisów audiodeskryptywnych i z możliwości dotykania eksponatów.
Z drugiej strony, osoby pełnosprawne mogą zawsze brać udział w zwiedzaniu
przygotowanym z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku. Muszą jednak
pamiętać, że podczas takiego zwiedzania będą prezentowane opisy AD, a osoby
niewidome i niedowidzące będą też mogły dotykać niektórych eksponatów.
Dlaczego aplikacje dedykowane osobom z niepełnosprawnością wzroku
powinny być w pierwszej kolejności zaprojektowane dla systemu iOS niż
na Androida?
Osoby z niepełnosprawnością wzroku w większości korzystają z iPhone’ów ze
względu na dostępny dla nich interfejs iOS. Inne systemy mają dużo słabiej
rozwiniętą opcję odczytywania zawartości ekranu. Projektując aplikację
dla osób niewidomych i słabowidzących w pierwszej kolejności należy więc
przygotować wersję na iOS, inaczej nie będzie ona dostępna dla dużego grona osób
z dysfunkcją wzroku.
Jeśli chodzi o komputery, tutaj jest większa różnorodność, co prawda laptopy Mac
mają wbudowaną opcję czytania ekranu, ale i dla Windowsa są dostępne różne,
darmowe programy czytające, stąd nie ma tu aż takiej dominacji jednego systemu.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
SŁUCHU
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Jaka jest różnica między „Głuchy” a „głuchy”? Jakie określenia osoby
niesłyszącej należy stosować?
Głuchy oznacza członka określonej mniejszości językowej – osobę, dla której język
migowy (w Polsce polski język migowy - PJM) jest pierwszym i/lub preferowanym
sposobem porozumiewania się. Do tak rozumianych Głuchych mogą należeć osoby
całkowicie niesłyszące, niedosłyszące, a także CODA. Istotną rolę odgrywa w tym
przypadku poczucie tożsamości danej osoby, rodzaj i głębokość uszkodzenia
słuchu nie mają znaczenia. Raczej nie zdarza się jednak, aby dołączyły do tej
społeczności osoby późnoogłuchłe. Termin ten odnosi się do kwestii kulturowych,
w odróżnieniu od pojęcia raczej medycznego - głuchy.
Głusi, tak jak inne grupy kulturowe, mają swój język, tradycje, zwyczaje, instytucje
oraz poczucie odrębności, na którym zasadza się wspólna tożsamość – to tzw.
Kultura Głuchych. Dla osób Głuchych język polski jest najczęściej językiem
drugim, obcym i znajomość polszczyzny jest w środowisku osób Głuchych bardzo
zróżnicowana.
Osoby głuche to osoby, które nie słyszą, ale nie utożsamiają się z kulturą Głuchych.
W praktyce używania języka polskiego istnieje uniwersalny zapis
g/Głuchy, który obejmuje obie grupy – kulturową i nieidentyfikującą się
z Kulturą Głuchych, warto pamiętać, że jeśli piszemy o konkretnej osobie,
która jednoznacznie identyfikuje się z Kulturą Głuchych, możemy napisać
np. Jan Kowalski – osoba Głucha
• słabosłyszący, osoba słabosłysząca – tym pojęciem objęte są osoby,
które mają wrodzony ubytek słuchu oraz te, które ogłuchły w trakcie
swojego życia, większość osób w tej grupie komunikuje się werbalnie
i korzysta z takich urządzeń jak aparaty słuchowe, implanty ślimakowe,
systemy FM, pętle indukcyjne.
Uwaga! Nie używamy nazwy głuchoniemy! Była ona używana w przeszłości jako
określenie osób Głuchych, ale obecnie jest to pojęcie obraźliwe dla społeczności Głuchych, którzy posługują się w komunikacji polskim językiem migowym.
Czy osoby g/Głuche czytają z ruchu warg?
Nie. Osoby g/Głuche nie czytają z ruchu warg, a odczytują. Czytanie odnosi się
do książek, artykułów itp. Kiedy mówimy o czytaniu, pojawia się również myśl,

23

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

że wszystko rozumiemy, że wszystko udało nam się zidentyfikować. Natomiast
w przypadku odczytywania z ruchu warg niezwykle trudno jest uzyskać stuprocentową identyfikację wszystkich wypowiedzianych słów. Osoby z niepełnosprawnością słuchu często rozumieją komunikat dzięki znajomości kontekstu całej
wypowiedzi/sytuacji. Ta forma komunikacji w większości przypadków opiera się
więc na intuicji.
Odczytywanie mowy z ust jest bardzo trudne. W jednej rozmowie może pojawić się
wiele czynników, które utrudniają odbiór treści:
• złe oświetlenie;
• przesadne mówienie głośno/wolno – osoby g/Głuche uczą się odczytywania
mowy w naturalnych warunkach, więc kiedy rozmówca zaczyna przesadnie
artykułować głoski, zniekształca układ ust;
• Jedzenie, żucie gumy, palenie papierosa w trakcie rozmowy;
• Kręcenie głową, zasłanianie ust ręką, odwracanie się.
Skąd mam wiedzieć jaki sposób komunikacji preferuje osoba niesłysząca?
Z obserwacji lub narzuconego przez rozmówcę sposobu komunikacji. Obserwując
zachowania osób, możemy zauważyć, czy patrzy ona na usta rozmówcy, czy używa
języka migowego. Czasem osoba niesłysząca mówi bardzo niewyraźnie, ale
preferuje mówienie, należy to uszanować. W ostateczności, kiedy nie jesteśmy
w stanie zrozumieć komunikatu, możemy poprosić o napisanie tej informacji na
kartce/w telefonie.
Kiedy nie jesteśmy pewni, jak się komunikuje dana osoba, zapytajmy. Pytanie może
wydawać się niekomfortowe, ale tak naprawdę pozwoli na zbudowanie przyjaznej
atmosfery i da poczucie pewności obu stronom.
Czym się różni system FM od pętli indukcyjnej?
Zarówno system FM, jak i pętla indukcyjna wspomagają słyszenie z aparatów
słuchowych.
System FM jest spersonalizowanym urządzeniem, które pasuje do konkretnego
modelu aparatu słuchowego. Składa się z nadajnika, mikrofonu i odbiornika.
Odbiornikami są albo specjalne nakładki na aparaty słuchowe, które przechwytują
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sygnał radiowy z nadajnika, albo same aparaty słuchowe, jeśli komunikują się one
bezprzewodowo z nadajnikiem. Obecne aparaty słuchowe łączą się z systemem FM
poprzez bluetooth. Możemy też wyróżnić systemy FM z pętlą indukcyjną – wtedy
możemy je wykorzystać do każdego aparatu słuchowego, który ma program
cewki indukcyjnej. Ten rodzaj systemu FM ma zastosowanie, kiedy mamy w grupie
dwie lub więcej osób, które chcą korzystać z takiego sprzętu. Wówczas wystarczy jeden mikrofon (nadajnik) do kilku odbiorników. Mikrofon z nadajnikiem
trzyma osoba mówiąca. Mikrofon musi znajdować się w miarę blisko ust, ponieważ
im większa odległość tym więcej zakłóceń dźwiękowych.
Pętla indukcyjna jest urządzeniem z którego może korzystać każda osoba posiadająca aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe z włączoną cewką indukcyjną.
W sali, w której jest zainstalowana pętla indukcyjna, osoba korzystająca
z aparatów słuchowych będzie słyszeć tak samo siedząc z przodu, jak i z tyłu.
Z perspektywy osoby słabosłyszącej pętla daje wrażenie czystego dźwięku, który
jest przekazywany dosłownie „do ucha”.
Są różne rodzaje pętli indukcyjnych:
• przenośne naszyjne – składają się z nadajnika – mikrofonu, który trzyma
osoba mówiąca oraz odbiornika, zakładanego najczęściej na szyję
• przenośne – z tego rozwiązania korzystają instytucje, które nie mają
możliwości zainstalowania pętli indukcyjnej na stałe. Pętle stałe najczęściej
znajdują się przy stanowiskach obsługi klienta, w kasach, ale także w salach
konferencyjnych, na widowni w teatrze i innych pomieszczeniach.
Ważne! Przestrzeń, gdzie znajduje się pętla indukcyjna, powinna być oznakowana
znakiem białego, przekreślonego ucha z dolnym indeksem T na niebieskim tle.
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Pętla indukcyjna nie działa, dlaczego?
Pętla indukcyjna może nie działać poprawnie z wielu powodów. Najczęściej jest
to zła instalacja pętli indukcyjnej lub brak okresowego przeglądu jej działania.
Pętla indukcyjnamoże wymagać okresowej kalibracji. Czasem problem leży
jednak nie po stronie instytucji, ale odbiorcy, czyli osoby słabosłyszącej. Aby można
było korzystać z pętli indukcyjnej, osoba słabosłysząca musi mieć włączoną
cewkę indukcyjną w aparacie. Prawie wszystkie aparaty słuchowe cyfrowe
(a takie są obecnie sprzedawane, mają cewkę indukcyjną. Jeśli jednak nie będzie
ona włączona, nie będzie działać.
WAŻNE! Każdy sprzęt, który wspomaga słyszenie – aparat słuchowy, implant,
pętla indukcyjna czy system FM jest tylko protezą. Żadna technologia nie zastąpi
stuprocentowego słyszenia.
Co to jest SJM i PJM?
System językowo-migowy (SJM) - często jest mylony z naturalnym językiem
migowym, jest dla Głuchych sztucznym tworem, ponieważ wypowiedzi budowane
są w oparciu o gramatykę języka polskiego.
Polski język migowy (PJM) – naturalny, intuicyjny język społeczności Głuchych
oparty na odbiorze wzrokowym. Posiada własną strukturę lingwistyczną, bardzo
ważnym czynnikiem w komunikacji jest kontakt wzrokowy, ekspresja mimiki
twarzy oraz ruchy całego ciała.
Jak mam sprawdzić czy tłumacz, z którym chcę współpracować,
posługuje się PJM?
Jedną z możliwości sprawdzenia tłumacza jest wgląd do certyfikatu
potwierdzającego ukończenie kursu polskiego języka migowego. Możemy również
zgłosić się do Stowarzyszenia Polskiego Języka Migowego z prośbą o weryfikację
danego tłumacza.
Warto też poprosić bezpośrednio osoby g/Głuche, które korzystają ze wsparcia
tłumaczy, o wskazanie dobrych tłumaczy.
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Gdzie mogę znaleźć tłumacza PJM?
Najbardziej wiarygodnymi organizacjami, w których możemy znaleźć tłumacza
PJM są:
• Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
• Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niesłyszących
• Same osoby g/Głuche są bardzo wiarygodnym źródłem, warto też ich pytać
o wskazanie dobrego tłumacza
Jak współpracować z tłumaczem języka migowego?
Tłumacz języka migowego nie pełni roli asystenta osoby g/Głuchej ani opiekuna.
Jego zadaniem jest umożliwienie komunikacji pomiędzy osobą, która nie zna
języka migowego a osobą g/Głuchą. Aby mógł wykonywać swoją pracę jak
najlepiej, nie może być angażowany do innych czynności poza tłumaczeniem.
Tłumaczy języka migowego obowiązuje etyka tłumacza, która obejmuje m.in.
właściwy strój – ciemne ubrania, na tle których dobrze widać ręce, bezstronność
– tłumacz nie może opowiadać się po żadnej ze stron, jego zadaniem jest
przekazywanie tego, co obie strony chcą sobie powiedzieć, tajemnica zawodowa
– tłumacze, podobnie jak lekarze czy prawnicy, nie mogą rozmawiać z osobami
postronnymi na temat klientów.
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W przypadku wydarzeń kulturalnych, wystąpień publicznych ważne jest
wcześniejsze przygotowanie się tłumacza do pracy. Należy przekazać tłumaczowi
wszystkie materiały, informacje, które dotyczą danego wydarzenia.
W przypadku tłumaczenia, które trwa dłużej niż 1 godzinę, powinno być
zaangażowanych co najmniej dwóch tłumaczy. Wtedy przez cały czas trwania
wydarzenia zapewniona jest wysoka jakość tłumaczenia.
Czy osoby G/głuche są zainteresowane wydarzeniami muzycznymi?
Wydarzenia z muzyką w roli głównej – koncerty, musicale, imprezy taneczne
– nie są masowo odwiedzane przez osoby niesłyszące. Większość osób
z niepełnosprawnością słuchu nie czerpie naturalnej radości z uczestnictwa
w takich wydarzeniach, większość nie czuje potrzeby, by takich wydarzeń
poszukiwać. Z drugiej jednak strony są takie osoby G/głuche, które chętnie tańczą,
chętnie próbują swych sił w zetknięciu z muzyką. Osób takich jest jednak
stosunkowo niewiele.
W mojej instytucji wyświetlane są filmy z napisami angielskimi. W jaki
sposób wtedy wyświetlić napisy dla niesłyszących?
W zależności od tego czy napisy angielskie są wbudowane w film czy też
wyświetlane z oddzielnego źródła, można zastosować kilka rozwiązań.
Jeśli nie możemy wyłączać okresowo napisów obcojęzycznych, napisy dla
niesłyszących można wyświetlać nad napisami obcojęzycznymi lub wyświetlić je na
górze ekranu.
Jeśli natomiast możemy wyłączyć okresowo napisy obcojęzyczne, wtedy
wybieramy jako źródło napisów plik z napisami dla niesłyszących i wyświetlamy
film w wersji dostępnej dla osób niesłyszących.
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Napisy dla niesłyszących, napisy polskie, transkrypcja – co oznaczają?
Jak przygotować dobre napisy dla niesłyszących?
Napisy polskie są zapisem tekstowym dialogów występujących w filmie lub
spektaklu. Napisy dla niesłyszących różnią się od nich kilkoma rzeczami, m.in.:
• Głównym bohaterom przypisywane są określone kolory, dzięki czemu
w każdej chwili można zorientować się kto wypowiada daną kwestię, nawet,
gdy aktorzy stoją tyłem i nie widać ich ust, gdy na ekranie jest ciemno
i aktorzy są niewidoczni;
• W napisach dla niesłyszących jest informacja o dźwiękach występujących
w filmie/spektaklu –informacja ma formę znaków np. nutek (muzyka) lub
zapisów słownych np. złowroga muzyka
• jeśli bohater nie jest widoczny, a z oddali dochodzi jego głos – taka
informacja również się pojawia w napisach dla niesłyszących

Transkrypcja to zapis tekstowy dialogów z filmu/spektaklu w formie pliku
tekstowego, bez obrazu. Jest stosowana najczęściej do audycji radiowych,
programów telewizyjnych, do których nie możemy zrobić napisów.
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Osoby chcące przygotować dobre napisy dla niesłyszących kierujemy do
publikacji dostępnej na stronie Fundacji Kultury bez Barier, gdzie ten temat został
opisany bardziej szczegółowo:
Napisy dla niesłyszących – zasady tworzenia
Czy przygotowanie przewodnika w polskim języku migowym do wystawy,
np. na tablecie lub w formie aplikacji, ma sens?
Jeśli wystawa jest stała, warto rozważyć przygotowanie przewodnika w polskim
języku migowym, który pozwoli osobom g/Głuchym zwiedzić ją samodzielnie
w każdej chwili. Zamiast dużej liczby tabletów czy telefonów z przewodnikami
w PJM do wypożyczenia, lepiej mieć 1-2 urządzenia i założyć, że więcej osób będzie
oglądać filmy na stronie instytucji bądź na kanale YouTube.
Ważne! Nagrania z tłumaczeniem wystawy na polski język migowy powinny być
w oryginalnej szybkości, nie spowolnione ani nie przyspieszone. Tłumacz powinien
być widoczny od pasa w górę i zajmować co najmniej ¾ kadru.
Nagrany przewodnik w PJM nie zastąpi kontaktu z żywym człowiekiem, którego
można zapytać i dowiedzieć się więcej o wystawie, instytucji. Stąd warto cyklicznie
organizować także oprowadzania po wystawie z tłumaczem PJM.
W przypadku wystaw czasowych, jedynym sensownym rozwiązaniem, aby
udostępnić wystawę osobom g/Głuchym, jest organizacja cyklicznych spotkań
na wystawie z udziałem tłumacza języka migowego lub spotkań prowadzonych
przez osoby Głuche, które natywnie posługują się PJM. Wtedy można spotkanie
tłumaczyć na język polski foniczny, tak aby osoby nieznające języka migowego
mogły również uczestniczyć w oprowadzaniu. Głuchy przewodnik, ze względu
na znajomość także kultury Głuchych, jest w stanie przekazać informacje
w atrakcyjniejszy i bardziej przystępny dla Głuchych odbiorców sposób.
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Coraz częstszą praktyką jest zatrudnianie osób Głuchych w instytucjach
kulturalnych, aby to właśnie te osoby tworzyły ofertę dostępną dla swojej grupy
i poszerzały świadomość osób pełnosprawnych na temat Kultury Głuchych
i polskiego języka migowego. Obecnie w Polsce 7 instytucji zatrudnia lub
współpracuje stale z osobami Głuchymi korzystając z ich umiejętności w czasie
zwiedzania wystaw i innych działań edukacyjnych:
• Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki i Muzeum Sztuki Nowoczesnej –
współpraca z Danielem Kotowskim – Głuchym artystą, który od kilku lat
prowadzi cykliczne oprowadzania w Zachęcie i od niedawna także w MSN
• Muzeum Śląskie w Katowicach – w dziale Edukacji pracuje Michał Justycki –
członek Grupy Artystów Głuchych(GAG)
• Galeria Labirynt w Lublinie – współpraca z Justyną Kieruzalską - członkini
GAG
• Katowice Miasto Ogrodów – pracownikiem jest Kinga Hołda-Justycka –
członkini GAG
• Muzeum Emigracji w Gdyni i Muzeum Miasta Gdyni – współpraca z Joanną
Olejnik, która przeszła szkolenie na edukatora i oprowadza po wystawach
w PJM
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Na co zwracać uwagę przy oprowadzaniu/warsztatach z udziałem osób
g/Głuchych i słabosłyszących?
Osoby g/Głuche i słabosłyszące korzystają z odmiennych form wsparcia
komunikacyjnego. Dla pierwszej grupy niezbędne jest zapewnienie tłumacza
języka migowego, dla drugiej ważniejsza będzie obecność pętli indukcyjnej,
dobra akustyka, dobra widoczność ust przewodnika/prowadzącego warsztaty.
Jeżeli w instytucji są różne formy dostępności, należy wymienić je wszystkie
klientowi. Ważne jest, by mógł sam wybrać, co będzie dla niego najlepsze.
Najlepszym rozwiązaniem jest łączenie wszystkich dostępnych możliwości.
Organizując oprowadzanie dla grupy mieszanej, także osób pełnosprawnych,
warto pamiętać o tym, że im mniejsza grupa, tym większy komfort w odbiorze
przekazywanych treści. Osoby g/Głuche muszą widzieć tłumacza, więc nie może
być on zasłaniany przez tłum ludzi. Tak samo z osobami słabosłyszącymi – im
większa grupa, tym większy hałas i ryzyko, że nie zrozumieją przekazu.
Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać i dotyczy ona obu grup to oddzielenie
opowieści o eksponacie od jego prezentacji. Osoby niesłyszące albo patrzą na
tłumacza lub odczytują z ust albo patrzą na obiekt. Jeśli przewodnik/prowadzący
jednocześnie pokazuje pewne elementy wystawy i opowiada o ich historii,
uczestnicy tracą fragmenty z opowieści. Rozwiązaniem jest najpierw przekazać
informacje, a potem dać czas na obejrzenie rzeczy o których była mowa.
Zarówno w przypadku warsztatów, jak i oprowadzania, wszystkie ważne
informacje powinny być przekazywane na początku. Warto więc na początku
przedstawić krótki plan działań/plan spotkania. Później, kiedy uczestnicy poruszają
się po wystawie lub są w ferworze pracy, jest dużo trudniej przykuć uwagę i być
pewnym, że informacja dotarła do wszystkich zainteresowanych.
Jeśli organizujemy warsztaty, uczestnicy powinni stać w kole lub siedzieć przy
stołach ustawionych w formie litery U lub na planie kwadratu. Tylko wtedy
wszyscy widzą się nawzajem i mogą swobodnie się komunikować. Długi stół
z krzesłami po obu stronach nie daje szansy na taką komunikację, ponieważ
pierwsza osoba nie widzi ostatniej.
Bardzo ważne, wręcz kluczowe, jest dobre oświetlenie. Jeśli w pomieszczeniu
jest duże okno, przez które wpada światło, ani przewodnik ani tłumacz nie
mogą stać na jego tle, gdyż ich twarze i ręce są wówczas mocno zacienione.
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Przewodnicy i tłumacze zawsze muszą być naprzeciwko silnego, jaskrawego
źródła światła (takim jest nie tylko okno, również bardzo jasny ekran). Jeśli
oświetlenie jest punktowe, a reszta przestrzeni tonie w półmroku, tłumacz
i przewodnik powinni znaleźć się pod lampą.
Jak
promować
wydarzenia
i słabosłyszących?

dostępne

dla

osób

g/Głuchych

Przy planowaniu promocji wydarzenia dostępnego dla osób niesłyszących trzeba
wziąć pod uwagę specyfikę wydarzenia, dla kogo jest ono dedykowane. Jeśli są
to np. warsztaty dla młodzieży z tłumaczeniem na język migowy, warto nawiązać
kontakt ze szkołą dla głuchych. Inną formę należy zastosować przy wydarzeniu
otwartym – jest wówczas zalecany kontakt z organizacjami, które działają na
rzecz g/Głuchych, słabo słyszących. Niezwykle istotna jest promocja w mediach
społecznościowych, ponieważ osoby g/Głuche aktywnie korzystają z takich form
komunikacji. Portal facebook umożliwia umieszczanie filmów, co bardzo ułatwia
osobom g/Głuchym komunikację poprzez wrzucanie tzw. vlogów. Są to informacje,
ogłoszenia, komentarze w języku migowym.
Instytucja, która organizuje wydarzenie dostępne dla g/Głuchych, powinna zadbać
od samego początku o właściwą komunikację, czyli przygotować krótki film
w PJM z zaproszeniem na wydarzenie. Nie powinien być on dłuższy niż 3 minuty.
Można do tego zaprosić tłumacza, ale dużo lepszy efekt osiągają osoby ze środowiska. Warto w tym zakresie nawiązać współpracę z aktywnym, znanym w środowisku g/Głuchym, który swoją osobą zachęci innych do udziału w wydarzeniu.
Przygotowując film w PJM, warto również przygotować do niego napisy, aby
osoby, które słabo znają migowy lub też uczą się tego języka, mogły zrozumieć
przekaz.
Inną formą komunikacji jest plakat. Plakat można rozwiesić w miejscach
najczęściej odwiedzanych przez osoby g/Głuche np. organizacje, kluby, szkoły itp.
Powinien on zawierać konkretne informacje: Co? Kiedy? Gdzie? Za ile? Kontakt
do organizatora –telefon komórkowy z opcją SMS i/lub adres e-mail oraz grafikę
ilustrującą wydarzenie np. warsztaty malarskie – zdjęcie sztalug, wystawa
w muzeum – zdjęcie wystawy.
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A co dla osób słabosłyszących? Dla nich głównie informacja tekstowa i napisy
do filmów promocyjnych. Osoby słabosłyszące nie zrzeszają się tak bardzo jak
g/Głusi, stąd „odnalezienie” tej grupy może być trudne. Liczną grupę stanowią
seniorzy, którzy ze względu na ubytek słuchu również potrzebują np. napisów.

DOSTĘPNOŚĆ
DLA OSÓB
ZE SPEKTRUM AUTYZMU
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Co to jest przed-przewodnik i czy jest konieczny?
Zadaniem przed-przewodnika jest przygotowanie osoby z autyzmem do
wizyty w nowym miejscu. Ma on formę broszury zawierającej opis sposobu
korzystania z danej przestrzeni, wydarzenia. Prezentuje krok po kroku
wszystko, co będzie się działo od początku do końca wydarzenia. Rozpoczyna
się informacjami dotyczącymi przyjścia na miejsce wydarzenia np. wejście do budynku, zakup biletów, szatnia, toaleta, drogi ewakuacji, opis ekspozycji. Powinien
zawierać wszystkie najważniejsze informacje organizacyjne, które mogą być
pomocne.
Dla osób wybierających się na warsztaty pomocna będzie broszura przybliżająca
plan zajęć. Przygotowujemy ją tak jak przed-przewodnik.
W jaki sposób przygotować przedprzewodnik dla osób ze spektrum
autyzmu?
Zaleca się, aby broszura była przygotowana zgodnie z zasadami tekstu łatwego do
czytania i rozumienia, oraz opatrzona fotografiami.
Więcej informacji o zasadach tworzenia tekstu łatwego do czytania i rozumienia
do przeczytania na stronie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną:
http://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Informacja-dla-wszystkichinternet_0.pdf
Gdzie umieścić przedprzewodnik dla osób ze spektrum autyzmu?
Przedprzewodnik należy umieścić na stronie internetowej instytucji w wersji
do pobrania. Dobrą praktyką jest także przesyłanie informacji o przewodniku
w wiadomościach potwierdzających udział w zajęciach.
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Czy osoby ze spektrum autyzmu chętnie biorą udział w aktywnościach
ruchowych?
Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Osoby z autyzmem tak jak każde
inne będą dzielić się na tych, którzy lubią ruch lub wolą statyczne aktywności.
Najważniejsza jest elastyczność i otwartość osób prowadzących, tak aby na
bieżąco odpowiadać na potrzeby grupy.
Na jakie wydarzenia zapraszać osoby ze spektrum autyzmu?
Osoby z autyzmem chcą uczestniczyć w życiu kulturalnym, rozwijać swoje pasje
i zainteresowania, tak jak ich rówieśnicy. Coraz częściej organizowane są
warsztaty, czy dedykowane wydarzenia w których uwzględnia się potrzeby osób ze
spektrum autyzmu.
Jak się dobrze przygotować do wizyty osób ze spektrum autyzmu
w naszej instytucji?
Osoby ze spektrum autyzmu stanowią grupę o zróżnicowanych potrzebach,
w której zdecydowana większość osób w odmienny sposób reaguje na bodźce
sensoryczne. Specyfika grupy sprawia, że każdorazowo należy dokładnie
przemyśleć sposób organizacji wydarzenia i zastanowić się, które sytuacje mogą
stanowić trudność dla odbiorców ze spektrum autyzmu.
Warto rozpocząć od spytania naszych gości jakie są ich potrzeby. Czy korzystają
z narzędzi wspomagających komunikację, czy potrzebują czasu na zapoznanie
z przestrzenią instytucji lub czasu na odpoczynek przed zwiedzaniem.
Podczas warsztatów sprawdzi się plan oraz wszelkie formy pomocy wizualnych.
Dla osób ze spektrum autyzmu pomocne będą:
• otwartość i elastyczność osób zajmujących się obsługą wydarzenia,
• zmniejszenie ilości bodźców sensorycznych np. natężenia światła, czy
głośności,
• materiały informacyjne opisujące sposób organizacji wydarzenia,
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•
•

wskazanie miejsca w budynku, gdzie osoby będą mogły odpocząć i się
wyciszyć,
wskazanie godzin zwiedzania w których jest mniejsze natężenie ruchu
turystycznego
Osoba ze spektrum autyzmu czy z zespołem Aspergera? Co oznaczają
dokładnie te określenia?

Autyzm jest obecnie najczęściej występującym zaburzeniem rozwoju u dzieci. Jego
objawy ujawniają się we wczesnym dzieciństwie i towarzyszą człowiekowi przez
całe życie. Autyzm powoduje trudności w zakresie umiejętności społecznych
i komunikowania się oraz skutkuje tendencjami do schematycznych i powtarzalnych zachowań czy specyficznych zainteresowań. Każda osoba ze spektrum
autyzmu jest zupełnie inna.
Zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwoju, mieszczące się w spektrum
autyzmu. Osoby z zespołem Aspergera mają największe trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB
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Co to jest tekst łatwy do czytania i rozumienia?
Tekst łatwy do czytania i rozumienia to mocno uproszczona forma komunikatu tekstowego ułatwiająca jego zrozumienie, przygotowywana głównie z myślą
o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Nie są to jednak jedyni odbiorcy
tekstów łatwych w czytaniu. Teksty te mogą być również pomocne dla niektórych osób z autyzmem, cudzoziemców, osób dysponujących niewielkim zasobem
nowego dla nich słownictwa lub osób mających problemy z czytaniem. Także dla
głuchych użytkowników języka migowego, dla których język polski nie jest pierwszym językiem.
W proces tworzenia tekstów uproszczonych powinny być zaangażowane osoby, do
których skierowany jest komunikat. Dodatkowym elementem komunikatów przygotowanych zgodnie z zasadami tekstu łatwego są ilustracje pomagające zrozumieć przekaz.
Jakie są standardy opracowania informacji w tekście łatwym do czytania?
Szczegółowe zasady łatwego tekstu określa Easy-to-read: Inclusion Europe
(http://easy-to-read.eu/pl/european-standards/, dokument dostępny w polskiej
wersji językowej http://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Informacjadla-wszystkich-internet_0.pdf). Dokument ten określa m.in. dobór słownictwa,
sposób formułowania zdań, rodzaj i rozmiar użytej czcionki, kompozycję tekstu na
stronie, użycie zdjęć, ilustracji i symboli. Najważniejsze zasady to m.in. używanie
łatwych do zrozumienia wyrazów - tych samych do opisywania tych samych
rzeczy, stosowanie przykładów z życia codziennego, rezygnacja z metafor,
zapożyczeń, skrótów, dużych liczb, stosowanie zdań krótkich, pozytywnych, raczej
w stronie czynnej; porządkowanie informacji w sposób łatwy do zrozumienia (nowe
zdanie w nowej linii, bez przenoszenia wyrazów, śródtytuły, nagłówki); bez tła
i wzorów utrudniających czytanie, w odpowiednim kontraście, czcionką bezszeryfową (np. Arial, Tahoma, Verdana), co najmniej 14 pkt., standardową (np. bez
nadmiernego powiększania lub zmniejszania odstępów pomiędzy znakami).
Co powinniśmy wiedzieć przed wizytą osób z niepełnosprawnością
intelektualną w naszej instytucji?
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają często trudności w procesie
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uczenia się w zdobywaniu wiedzy, w rozumieniu świata jak i w funkcjonowaniu
społecznym. Należy zwrócić uwagę, że jest to grupa bardzo niejednorodna.
Osoby te różnią się od siebie pod względem potrzeb czy sposobu funkcjonowania.
Warto pamiętać, że niepełnosprawność intelektualna może występować
samodzielnie lub z innymi zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi.
Z perspektywy odbiorców z niepełnosprawnością intelektualną, najważniejszym
elementem dostępnych wydarzeń są:
• otwartość i elastyczność osób zajmujących się obsługą wydarzenia,
• indywidualne podejście uwzględniające potrzeby odbiorców rozumiane jako
dopasowanie zakresu wiedzy, czasu i tempa przekazu informacji,
• opracowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych objaśniających
sposób organizacji wydarzenia zgodnie z zasadami tekstu łatwego do
czytania i rozumienia.
Jak współpracować z asystentami osób z niepełnosprawnością
intelektualną by wizyta była satysfakcjonująca dla wszystkich stron?
Rolą asystentów osób z niepełnosprawnością jest wspieranie w samodzielności
a nie wyręczanie. Dlatego podczas rozmów należy zwracać się bezpośrednio do
osoby a nie jej asystenta.
Warto korzystać z wiedzy asystentów. Mogą oni podpowiedzieć przed wizytą jakie
narzędzia i rozwiązania, będą najlepsze dla danej osoby.
Podczas wydarzenia należy zapewnić miejsce do pracy, tak aby asystent mógł być
blisko osoby wspieranej.
Jak liczna powinna być grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną
na warsztatach?
Dla komfortu uczestników i prowadzącego warsztaty najlepsze będą grupy
10-15 osobowe. Należy pamiętać, że w grupie mogą pojawić się asystenci, którzy
powinni być wliczeni w wielkość grupy. Praca w mniejszej grupie daje możliwość
indywidualnego podejścia do uczestników.
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Anna Butkiewicz
Konsultantka ds. głuchych w Biurze ds. Osób
Niepełnosprawnych AGH, członek Rady Fundacji Między
Uszami, której celem jest promowanie edukacji
dwujęzycznej, Lektorka PJM, promotorka świadomości
PJM i Kultury Głuchych w całym społeczeństwie.
Miłośniczka kotów i dobrej herbaty :)

Monika Dubiel
Dziennikarka, psycholożka i filolożka hiszpańska, pracuje
w Fundacji Kultury bez Barier, osoba niewidoma. Wzrok
zaczęła tracić w dzieciństwie, konsultantka rozwiązań
dedykowanych osobom z niepełnosprawnością wzroku
i moderatorka spotkań poświęconych kulturze i jej
dostępności. Czas wolny wypełnia podróżami, w trakcie
których z upodobaniem sprawdza dostępność kultury
zarówno w tak odległych zakątkach świata jak Syberia
i Andy jak i na rodzimym Śląsku czy Podlasiu.

Paulina Gul
Inżynier informatyki, pracuję w Fundacji Kultury bez
Barier, gdzie zajmuję się dostępnością dla osób Głuchych
i słabosłyszących. Jest osobą dwujęzyczną, zna język
polski i polski język migowy. Pracuje jako tłumacz i chce
się rozwijać w tej dziedzinie. Jej wielką pasją są podróże
i pociągi ;)
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Joanna Huczyńska
Jest czwartym pokoleniem rodziny Głuchej. W kwietniu
2019 roku pisze maturę. Uwielbia historię sztuki,
taniec, muzykę, zwiedzać ciekawe miejsca. Jest wielką
optymistką :)

Bernard Kinow
CODA, tłumacz Polskiego Języka Migowego (w telewizji,
na konferencjach, on-line, wszędzie), członek STPJM.
Wielbiciel komiksów, filmów i seriali sci-fi.

Hubert Kopeć
Ma 21 lat, skończył liceum i w chwili obecnej pracuje
w callcenter. Interesuje się muzyką, szczególnie rapem
i trapem, sam nagrywa kawałki w tym gatunku, uwielbia
podróżować, lubi też modę i szeroko pojętą sztukę. Jego
marzeniem jest odwiedzenie Włoch i Los Angeles.
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Konrad Kozłowski
Osoba Głucha, od urodzenia żyje w świecie ciszy
i kulturze Głuchych. Ma poczucie, że to czyni go innym
i jest z tego dumny. Kocha pracować z ludźmi. Interesuje
się problematyką Głuchych, językiem migowym i kulturą
Głuchych. Pracuje w charakterze tłumacza języka
migowego. Studiuje na Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Pracownik Centrum Nauki Kopernik w latach 2016-2018,
były członek grupy Młodzi Migają Muzykę. Prowadzi
szkolenia z zakresu udostępniania kultury dla osób
Głuchych posługujących się wyłącznie Polskim Językiem
Migowym.
Monika Krawczyk
Osoba Głucha, Rodowita Ślązaczka, obecnie mieszka
w Warszawie. Jest absolwentką polonistyki. Pracuje
w dziale HR dużej firmy rekrutacyjnej. Prywatnie lubi
dobre jedzenie, książki i dobre filmy.

Rafał Lis
Historyk sztuki, animator i społecznik. Koordynator
dostępności i edukator w Galerii Labirynt w Lublinie.
Mozaikarz, pomysłodawca Społecznej Pracowni Mozaiki.
Współpracownik instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Członek międzynarodowej grupy animatorów
„Actors of Urban Change”. Laureat 1. edycji Stypendium
im. Bogny Olszewskiej.
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Anna Łabudzka
Jestem pracującą kobietą w wieku emerytalnym, pracuję
w instytucji państwowej od niespełna 2 lat. Pracuję
w kancelarii przy obsłudze telefonów. Mam w pracy
świetny zespółwspółpracowników. Jestem szczęśliwą
kobietą. Mam trzech kochanych synów, trzy piękne
i bardzo mądre synowe oraz siedmioro wspaniałych
wnucząt, a ósme w drodze. Kocham ludzi i życie, łaknę
różnorakich dóbr z zakresu wydarzeń kulturalnych
takich jak koncerty, prelekcje, odczyty, zwiedzanie
muzeów, sztuki teatralne, filmy z audiodeskrypcją.
Justyna Mańkowska
Od 8 lat działa na rzecz dostępności. Jest częścią
Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”.
Między innymi działa przy budowaniu portalu ADAPTER,
który jest pierwszym portalem filmowym w pełni dostosowanym do potrzeb niewidomych i niesłyszących
odbiorców. Na rajdy wybrała się w by rozwijać projekt
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Marta Michnowska
Animatorka w Wolskim Centrum Kultury, wieloletnia
redaktor wydawnictw dziecięcych Polskiego Związku
Niewidomych - czasopism w brajlu i druku powiększonym
dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku; redaktor naczelna
magazynu sportowego „Cross” dedykowanego osobom
niewidomym i słabowidzącym; youthworkerka, wielbicielka kultury i pasjonatka sportu.
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Małgorzata Nowacka
Osoba niedosłysząca, użytkowniczka implantu ślimakowego Nucleus. Autorka książki „Przystojny jestem,
a ona mnie nie chce”, gdzie opisuje swoje doświadczenia,
z punktu widzenia kolegi z klasy. Autorka bloga „Moje
życie z niedosłuchem”:
https://www.facebook.com/Moje-%C5%BCycie-z-niedos
%C5%82uchem197894301126051/?modal=admin_todo_
tour
Tomasz Olender
Współpracuje z Fundacją Kultury bez Barier przy różnych
wydarzeniach kulturalnych na rzecz osób z wadą słuchu.
Wspiera osoby niesłyszące tłumaczeniem na język
migowy podczas różnych spotkań. W wolnym czasie
zwiedza różne zakątki świata, a gdy funduszy zabraknie
pływa i czyta oraz tańczy. Jego marzeniem jest być
gościem weselnym na przyjęciach w różnych kulturach,
poznać od strony kuchni jak Młodzi przygotowują się do
ślubu i wesela.
Marta Piwowarska
Pracuje w Fundacji Kultury bez Barier, brała udział
w szkoleniach Erasmus+: „Praca z dziećmi niewidomymi
i niedowidzącymi” w Wielkiej Brytanii oraz „Dostosowywanie przepisów miejskich do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku” w Rumunii. Absolwentka
zarządzania kulturą w Instytucie Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk oraz zarządzania instytucjami
artystycznymi Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowała jako
koordynatorka wolontariuszy w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i na festiwalu ARTLOOP odbywającym się
w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Uwielbia sztukę
współczesną i design, marzy o podróży do Nowego Jorku.
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Natalia Siuchta
Wabi się Natka. Jest głucha. Aktualny maturzysta, który
nie wie, co chce robić w przyszłości. Frapuje ją ogólnie
nazwana sztuka! Nie ważne czy to obraz, tekst, teatr czy
kino. Sama tworzy próby własnych tworów. Fascynujące
są dla niej języki. Polski język migowy także! Bardzo się
cieszy za każdym razem, kiedy jest możliwość dostępu do
kultury! Cieszy się gdy są napisy!
Katarzyna Szczepanek
Jest ciekawa świata i ciekawa ludzi - bardzo lubi z nimi
rozmawiać. Jej pasją jest piosenka poetycka (zwłaszcza
twórczość Jacka Kaczmarskiego). Prowadzi audycję
„Wejdź Głębiej” w Radiu Wnet, w której – w oparciu
o głęboką analizę tekstów piosenek, porusza tematy
egzystencjalne.
Beata Strzelczyk
Jest UX writerką. Jej praca to między innymi przekład
hermetycznego języka urzędowego na prostą polszczyznę. Teksty Beaty znajdziecie na przykład na rządowym
portalu obywatel.gov.pl. Jest osobą słabosłyszącą,
nosi aparaty słuchowe. W przeszłości współpracowała
z Polską Fundacją Osób Słabosłyszących.
Aleksandra Szorc
Nie lubi siedzieć w jednym miejscu i czuje silną wewnętrzną potrzebę pokonywania stawianych samej sobie
wyzwań. Na co dzień jest pracownikiem Fundacji Kultury
bez Barier. W weekendy słucha wykładów z psychologii.
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Aleksandra Sztajerwald
Animatorka społeczno-kulturowa, od 2008 roku związana z Fundacją SYNAPSIS, gdzie odpowiadała za działania promocyjne i wolontariat, a także za współpracę
z placówkami kulturalnymi i bibliotekami. Obecnie
pracuje w Fundacji Kultury bez Barier i Fundacji „Maraton
Warszawski”. W ramach inicjatywy AUTENTYZM organizuje warsztaty dla dorosłych osób z autyzmem i osób
neurotypowych. Przygotowuje i konsultuje programy
warsztatów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych osób
z autyzmem m.in. dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki,
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Pałacu w Łazienkach. Tworzy i wdraża w Polsce propozycje rozwiązań
ułatwiających osobom z autyzmem korzystanie z oferty
instytucji kultury.
Jan Szuster
51 lat, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki
Warszawskiej i Szkoły Muzycznej II stopnia im. J. Elsnera w Warszawie w klasie organów. Ociemniały w wyniku
genetycznej choroby, barwnikowego zwyrodnienia
siatkówki. Jego całe życie zawodowe to praca twórcza
- projektowanie urządzeń i oprogramowania. Obecnie
prowadzi założoną przez siebie firmę: „Pirs Creative Lab
Sp. z O. O.” w której realizuje między innymi projekty
mające pomagać osobom z niepełnosprawnością wzroku.
Najbardziej znany to www.totupoint.pl.
W wolnym czasie aktywny sportowo i regularnie korzystający z oferty teatrów i filharmonii.
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Zuzanna Szymańska
Jest z Bydgoszczy. Jest studentką studiów magisterskich
na drugim roku, na specjalności praca z osobami
niepełnosprawnymi. Jej pasją jest czytanie książek
i słuchanie muzyki.

Artur Werbel
Pochodzi z pięknej Głuchej rodziny. Studiuje pedagogikę
specjalną, a zawodowo zajmuje się pracą za i przed kamerą, jest tłumaczem polskiego języka migowego. Czas lubi
spędzać ze znajomymi i bliskimi mu osobami. Uwielbia
żartować i się śmiać. Od wielu lat działa społecznie, jest
wolontariuszem, bo po prostu lubi robić coś dla innych.
Chce zbierać nowe doświadczenia i stale zwiększać swoje
umiejętności, aby być lepszym w tym co robi.
Przemysław Zdrok
Absolwent teatrologii i polonistyki oraz podyplomowych
studiów tłumaczenia audiowizualnego, autor audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących do filmów, spektakli
teatralnych i programów telewizyjnych. Współpracuje
z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
m.in. z Fundacją Kultury bez Barier. Mieszka w Poznaniu.
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Anna Zdzieborska
Historyczka sztuki, edukatorka, pracowniczka działu
edukacji w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Koordynatorka i autorka programów i projektów edukacyjnych,
m.in. programów towarzyszących wystawom, programów
kierowanych do osób z niepełnosprawnością sensoryczną (niewidomych i niesłyszących) oraz z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu a także projektu Zachęta dla
nauczycieli, obejmującego szkolenia, spotkania, warsztaty i konferencje dla nauczycieli. Prowadzi warsztaty
o sztuce współczesnej dla młodzieży i dorosłych. Uwielbia
zwiedzać inne muzea i galerie sztuki.
Dorota Ziental
Straciła wzrok w dorosłości w skutek choroby genetycznej siatkówki, mimo tego w pełni korzysta z życia. Jest
psychologiem, na co dzień szkoli różne grupy z dobrych
praktyk względem osób z niepełnosprawnościami.
Angażuje się w wiele inicjatyw społecznych, uprawia
sporty, uczestniczy w szeroko pojętym życiu kulturalnym,
podróżuje i spełnia marzenia. Posiada psa przewodnika,
którego nazywa swoimi oczami na 4 łapach.
Anna Żórawska
Prezeska Fundacji Kultury bez Barier, w latach 2012–2015
członkini Społecznej Rady Kultury przy Prezydent m.st.
Warszawy. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów
„Poza Ciszą i Ciemnością”. Od 2007 roku działa na rzecz
udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym sensorycznie. Autorka audiodeskrypcji do filmów, spektakli
teatralnych i obiektów architektonicznych. Prywatnie
aktywna mama dwójki dzieci, pomysłodawczyni akcji
„Mama ma wychodne”. Uwielbia ludzi i nowe wyzwania.
Jej wielkim marzeniem jest zatańczenie salsy na Kubie.
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Opinie uczestników o projekcie:
„Razem z Fundacją Kultury bez Barier byłem na rajdzie w Tarnowie i w Nowym Sączu.
Najbardziej podobał mi się film oglądany w kinie Sokół „Mężczyzna imieniem Ove”.
Wzruszyła mnie ta opowieść. To był wyjątkowy czas. Każdy dzień przynosił z jednej
strony aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, z drugiej możliwość poznania
ciekawych miejsc i ludzi. Bycie razem to świetna sposobność do integracji, dotknięcia
i poznania świata ludzi z uszkodzonym wzrokiem czy autyzmem.”
~Artur Werbel
„Uczestniczyłam w 2 rajdach fundacji „Kultury bez barier” do Torunia, Bydgoszczy
i Nowego Sącza i Tarnowa. Piękna przygoda dla mnie zwiedzanie pięknych zabytków,
uczestnictwo w warsztatach, zawsze opuszczałam zwiedzane miejsca z ogromnym
niedosytem. Chciałoby się dłużej i więcej. Nasze spotkania integracyjne miały również
niepowtarzalny klimat i nastrój. Do chwili obecnej bawi mnie wspomnienie określenia
hotel na peronie. Dziękuję bardzo Fundacji KBB za taką przygodę i chciałoby się prosić
o następne imprezy o takim charakterze.”
~Anna Łabudzka
„Rajdy bez Barier to inspirujące spotkania z niezwykłymi ludźmi, poszerzanie horyzontów i poszukiwanie inspiracji. To odkrywanie miejsc, w których niemożliwe staje się
możliwe. To zastrzyk energii do pracy na cały rok.”
~Przemysław Zdrok
„Są chwile, w których wydaje mi się, że prawo do kultury mają tylko osoby
pełnosprawne, a dostępność jest tylko na sztandarach i w prawie, które wyschło
na papierze. Na szczęście są Rajdy Kultury bez Barier. Wtedy wraca do mnie wiara
w ludzi. Odwiedzam miejsca, w których spotykam coraz lepszą ofertę dostępnych
wydarzeń. Bez Rajdów dostępność pozostanie dobrze sprzedającą się wizją.”
~Beata Strzelczyk
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