
Fundacja Kultury bez Barier 



Czym jest  

Fundacja Kultury bez Barier 

Fundacja Kultury bez Barier to fundacja,  

która chce, żeby osoby z różnymi 

niepełnosprawnościami mogły na co dzień 

funkcjonować bez żadnych przeszkód. 

Chce, żeby te osoby mogły chodzić do kina, teatru,  

muzeum albo galerii sztuki tak samo jak osoby pełnosprawne. 

Fundacja współpracuje z osobami z niepełnosprawnościami  

i słucha ich potrzeb. 

Co robi Fundacja Kultury bez Barier 

Aby osoby niewidome i słabowidzące  

mogły oglądać filmy, spektakle teatralne i obrazy: 

• fundacja tworzy audiodeskrypcje. 

Audiodeskrypcja to opis tego, co widać  

na ekranie lub na scenie. 

Aby osoby głuche i słabosłyszące wiedziały 

co aktorzy mówią na przykład w filmie lub spektaklu 

teatralnym: 

• fundacja tworzy napisy, które pokazują to,  

co aktorzy mówią. 



Aby osoby głuche i słabosłyszące wiedziały  

o czym śpiewa piosenkarz: 

• fundacja tłumaczy piosenki na polski język 

migowy 

Język migowy to język, którym posługują się  

osoby głuche i słabosłyszące. 

Aby osoby słabosłyszące lepiej słyszały 

w miejscach publicznych: 

• fundacja instaluje pętle indukcyjne. 

Pętla indukcyjna to urządzenie, dzięki 

którym osoby słabosłyszące lepiej słyszą. 

Aby osoby w spektrum autyzmu  

i osoby z niepełnosprawnością intelektualną  

mogły w łatwy sposób zapoznać się z nowym 

tematem: 

• fundacja tworzy teksty łatwe do czytania rozumienia. 

Teksty łatwe do czytania i rozumienia, to w skrócie ETR. 

Aby osoby w spektrum autyzmu  

i osoby z niepełnosprawnością intelektualną  

mogły poczuć się dobrze w nowym miejscu: 

• fundacja tworzy przedprzewodniki. 

Przedprzewodnik to materiał, który pokazuje, 

jak wygląda to miejsce za pomocą zdjęć i opisów.  

Dzięki temu, osoba może przeczytać taki materiał i przygotować 

się do wizyty w nowym miejscu. 



Aby osoby, które pracują w miejscach związanych z kulturą 

rozumiały osoby z niepełnosprawnościami: 

• fundacja organizuje szkolenia i warsztaty. 

Na takich szkoleniach i warsztatach fundacja 

przekazuje wiedzę o potrzebach osób  

z niepełnosprawnościami. 

Adres 

ul. Batalionów Chłopskich 76/70 

01-308 Warszawa  

Wskazówki dojazdu 

• Najbliższy przystanek autobusowy:  

Batalionów Chłopskich 

Kontakt 

numer telefonu: 793 996 475 

adres mailowy: fundacja@kulturabezbarier.org 

mailto:fundacja@kulturabezbarier.org


Godziny pracy 

pracownicy fundacji pracują od 9:00 do 16:00 

Godziny wydarzeń, które fundacja organizuje  

są różne. 

Na stronie internetowej fundacji znajdziesz opisy i terminy tych 

wydarzeń. 

Więcej informacji dla osób  

z niepełnosprawnościami: 

link do deklaracji dostępności 

“© European Easy- to-Read Logo: Inclusion Europe. More 

information at https://www.inclusion- europe.eu/easy-to-read/”.  

Symbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione na licencji CC (BY-
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https://kulturabezbarier.org/deklaracja-dostepnosci/
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