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 Warszawa, 25.09.2013 r. 
 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Departament Informacji, Promocji 
i Szkoleń 

 

 

  

W odpowiedzi na pismo nr DIP-I-803-20-ASB/2013 z dnia 1 września 2013 przesyłam uwagi Fundacji 

Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo dotyczące Strategii komunikacji 

polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie komunikacji z osobami o różnych rodzajach 

niepełnosprawności. 

Uwagi ogólne 
W naszej opinii we wstępie do dokumentu brakuje odwołania do Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych ONZ jako całości. W dalszych częściach pojawia się odwołanie do konkretnych 

definicji Konwencji, jednak brakuje informacji, iż zakłada ona przekazywanie informacji osobom 

z niepełnosprawnościami w sposób dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. 

Naszym zdaniem w tego typu strategiach należy unikać sformułowań takich jak „grupa osób 

niepełnosprawnych”, które sugerują jednorodność potrzeb osób niepełnosprawnych, a zamiast nich 

stosować sformułowania wskazujące na zróżnicowanie wśród tej grupy zarówno na poziomie 

potrzeb, jak i możliwości. Sugerujemy używanie określeń: „osoby z różnymi niepełno sprawnościami”, 

„potrzeby wynikające z różnych niepełnosprawności”. 

Uwagi szczegółowe 

Zasada 1. Przewidywanie potrzeb osób niepełnosprawnych i uwzględnienie ich na 

etapie planowania danego działania informacyjno-promocyjnego 

Zasada sformułowana jest w sposób niewskazujący na zróżnicowanie potrzeb. Sugerujemy zmianę 

zapisu na „Przewidywanie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami…”. Ponadto zasada ma 

bardzo ogólny i niezobowiązujący charakter. W wyjaśnieniu podana jest definicja uniwersalnego 

projektowania bez wskazania, na czym ma polegać jej wdrażanie/przestrzeganie.  

Ważne jest, aby podczas badania potrzeb zostały uwzględnione potrzeby osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności (np. niewidomych i niedowidzących, osób z deficytami poznawczymi).  
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Strategia wskazuje konieczność konsultowania rozwiązań z docelowymi odbiorcami i jednocześnie 

rekomenduje prowadzenie konsultacji wśród „organizacji reprezentujących”. Sugerujemy 

poszerzenie konsultacji o mniejsze, lokalne organizacje i lokalne środowiska osób 

niepełnosprawnych.  

W naszej opinii istotne jest także, żeby wprowadzanie konkretnych rozwiązań poprzedzone zostało 

etapem testowania. 

Ponadto sugerujemy by Strategia komunikacji skłaniała instytucje i osoby ją wdrażające do 

wypracowania wskazań, procedur i standardów dotyczących komunikacji osób z różnymi 

niepełnosprawnościami. 

Zasada 2. Uzupełnienie standardowego sposobu komunikacji o dodatkowe środki, 

które pomogą osobom niepełnosprawnym w odbiorze komunikatu. 

Ważne jest, aby osoby mające osobisty kontakt z osobami z niepełnosprawnością zostały 

przeszkolone w zakresie zasad i metod komunikacji z osobami z niepełnosprawnością. Nie zawsze są 

potrzebne bardzo specjalistyczne szkolenia, bardzo często wystarczy znajomość podstawowych zasad 

związanych z potrzebami i komunikacją z osobami z rożnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Szkolenia tego typu prowadzone są przez różne organizacje pozarządowe, w tym także przez 

Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. 

Wśród wymienionych metod komunikacji w kontakcie osobistym wskazano „interpretatora” języka 

migowego, jednak według naszej wiedzy w języku polskim nie ma rozróżnienia na tłumacza 

i „interpretatora” (z ang. translator vs. interpreter), dlatego sugerujemy używanie powszechnie 

zrozumiałego terminu „tłumacz”. 

Jednocześnie sformułowanie „specjaliści ułatwiający kontakt z osobami niepełnosprawnymi” jest 

w naszym odczuciu niezgodne z prawdą – do kontaktu z osobą niepełnosprawną w zdecydowanej 

większości przypadków nie jest potrzebny specjalista, a jedynie pracownik przeszkolony z kontaktu 

z niepełnosprawnym klientem. 

Lista metod dostosowania komunikatów powinna uwzględniać także komunikaty w polskim języku 

uproszczonym. W zaproponowanym wykazie brakuje tego sposobu dostosowania. 

Zwracamy uwagę, iż błędne jest sformułowanie „język Braille’a”. Rekomendujemy zamianę zapisu na 

„alfabet Braille’a”. Ponadto przykłady dodatkowych materiałów drukowanych są wymienione 

w formie alternatywy, co sugeruje, że np. wydruk powiększoną czcionką może zastąpić wydruk 

Braille’owski lub informację z piktogramami, podczas gdy wszystkie te przykłady odpowiadają na 

różne potrzeby. Nie należy zakładać, ani sugerować, że jeden rodzaj dodatkowego materiału jest 

wystarczający dla wszystkich niepełnosprawnych odbiorców komunikatu. 

Sformułowanie dotyczące zgodności stron internetowych ze standardami WCAG 2.0 jest 

nieprecyzyjne – należy określić oczekiwany poziom dostępności. Sugerujemy, by rekomendowanym 

poziomem dostępności był poziom AA (średni), a minimalnym wymaganym poziom A (podstawowy). 
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Zasada 3. Dopasowanie zastosowanych środków oraz kontekstu komunikacji do 

różnych typów niepełnosprawności. 

W naszej opinii punkt „udostępnienie specjalnie oznakowanych miejsc do oczekiwania dla osób 

niepełnosprawnych” jest niezgodny z definicją uniwersalnego projektowania. Ważne jest, aby 

przestrzeń była projektowana w sposób umożliwiających korzystanie z niej wszystkim osobom. 

Niektóre udogodnienie są wspólne dla różnych grup społecznych (np. osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich i rodziców z małymi dziećmi – dogodne dojście do budynku, brak barier 

architektonicznych). 

Podobnie oceniamy „umieszczenie materiałów dla osób niepełnosprawnych w dostępnych dla nich 

miejscach…”. Zdecydowanie lepiej jest zaprojektować jeden sposób ekspozycji materiałów 

dostosowany do zróżnicowanych potrzeb zarówno osób sprawnych jak i niepełnosprawnych niż 

tworzyć osobne miejsca „specjalnego przeznaczenia”. 

Wyrażamy nadzieję, że „dostosowanie miejsc obsługi klienta do potrzeb osób niepełnosprawnych” 

w praktyce będzie oznaczało wdrożenie filozofii projektowania uniwersalnego, czyli że będą to 

miejsca przyjazne, ergonomiczne i funkcjonalne dla wszystkich, niezależnie od wieku, sprawności 

fizycznej, sensualnej czy intelektualnej. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt – bardzo chętnie udzielimy 

wszelkich niezbędnych wyjaśnień. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że od dziś (tj. 25.09.2013 r.) nasza Fundacja funkcjonuje pod 

nową nazwą: Fundacja Aktywizacja. Wszelkie dane kontaktowe pozostają bez zmian. 


