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Równy dostęp dla każdego
Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Pamiętaj – możesz na równi z innymi brać
udział w projektach i sam je realizować. Przymierzasz się do realizacji projektu
unijnego? Jeśli planujesz realizację projektu unijnego, nie zapominaj o obowiązku
dostosowania go dla osób z niepełnosprawnością.
Za sprawą Funduszy Europejskich dostępnych jest coraz więcej działań dedykowanych konkretnie osobom z niepełnosprawnością. W latach 2007-2015 różnymi
rodzajami pomocy objęto ponad 360 tys. osób niepełnosprawnych. Obecnie wsparcie dla tej grupy pojawia się w programach regionalnych, za które odpowiadają samorządy w każdym województwie. W większości projektów związanych z integracją
społeczną, zatrudnieniem, edukacją wśród grup uczestników pojawiają się osoby
z niepełnosprawnością.

Udział bez przeszkód
Jeśli w projekcie są konferencje, szkolenia, warsztaty, staże itp., organizatorzy powinni zadbać, aby wszystkie wydarzenia otwarte, na które nie obowiązuje rejestracja, były
organizowane w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności ruchowej. Uczestnik z niepełnosprawnością
może też zgłosić inne swoje potrzeby, dotyczące np. transportu czy dostosowania materiałów informacyjnych. Również do nich należy się dostosować, zapewniając dodatkową pomoc, nawet jeżeli nie była wcześniej przewidywana. Na dopasowanie projektu
do potrzeb konkretnej osoby z niepełnosprawnością można przeznaczyć do 12 tys. zł,
w ramach tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnień, na przykład:
– dostosowanie infrastruktury, np. montaż pętli indukcyjnej, oznakowanie budynku
informacjami w języku Braille’a, montaż podjazdu dla wózków
– zapewnienie usługi, np. transportu na miejsce realizacji projektu, tłumaczenia na język
migowy, wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnością
– działania uzupełniające, np. przygotowanie materiałów w wersji audio, zainstalowanie na komputerach odpowiedniego oprogramowania.

Korzyści dla wszystkich
Fundusze Europejskie finansują różne projekty, na przykład inwestycje w infrastrukturę transportową, usługi i obiekty użyteczne społecznie, działania edukacyjne, rozwój
firm. Efekty tych projektów, także tych nieskierowanych bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością, powinny być dostępne dla wszystkich.
Jest to tzw. zasada uniwersalnego projektowania. Zgodnie z nią nowe budynki, programy komputerowe, produkty, usługi oraz inne efekty Funduszy Europejskich powinny być
zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla jak największej liczby osób. Należy uwzględnić potrzeby m.in. dzieci, seniorów, kobiet w ciąży, osób bardzo wysokich czy wreszcie
osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
Przykłady uniwersalnego projektowania to:
– automatycznie otwierane drzwi
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Dostęp do informacji
Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do pozyskania pełnej informacji o możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich. To dlatego instytucje realizujące projekty powinny udostępniać szczegółowe wskazówki, jaką pomoc mogą zaoferować, dla
kogo i w jaki sposób.
Ale samo udostępnianie informacji nie wystarczy. W przypadku komunikacji z osobami z niepełnosprawnością trzeba też zadbać o formę przekazywania informacji. Dlatego
wszystkie zasoby tworzone przez instytucje w projektach muszą spełniać kryteria dostępności dla osób z różną niepełnosprawnością. W imię tej zasady powstają np. publikacje w wersji audio i w języku Braille’a. Strony internetowe budowane są w specjalnych
wersjach kontrastowych dla osób mających trudności z widzeniem. Układ treści na portalach czy w broszurach jest prosty i bardziej intuicyjny, aby ułatwić znalezienie odpowiednich informacji.
Również w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich można otrzymać niektóre materiały w języku Braille’a. Z kolei osoby z niepełnosprawnością słuchową mogą
skorzystać z pomocy w porozumiewaniu się, np. w postaci pętli indukcyjnej czy wideotłumacza języka migowego. Dostęp do budynków, w których mieszczą się Punkty Informacyjne, jest też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

– windy i podjazdy
– klamki i przyciski na odpowiedniej wysokości
– wyraźne oświetlenie
– dobrze oznaczone drogi ewakuacyjne i schematy budynków.

PRZYKŁAD PROJEKTU
Osoby z niepełnosprawnością dostają szansę
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością oferuje wiele podmiotów. Jednym z nich
jest Stowarzyszenie Na Tak, które pomaga im uzyskać samodzielność, wykorzystując
w tym celu głównie Fundusze Europejskie. Prowadzi przedszkole, szkołę, poradnię rozwojową, warsztaty terapii zajęciowej, dom krótkiego pobytu, galerię, a ostatnio, dzięki
wsparciu unijnemu, rozpoczęło realizację projektu mieszkań wspomaganych. Jednym
z najważniejszych obszarów działania Stowarzyszenia jest jednak wsparcie osób z niepełnosprawnością w podjęciu zatrudnienia. Zapotrzebowanie na pomoc w tym zakresie od lat nie słabnie – zarówno wśród osób z niepełnosprawnością i ich bliskich, jak
i pracodawców. Obecnie w projekcie „Spróbuj Pracy” bierze udział około 100 osób.
– To kolejne z naszych wyzwań. Nie każdy, kto do nas trafia, jest od razu gotowy
na podjęcie pracy. Są osoby, którym zajmuje to miesiąc, góra dwa. Inne potrzebują
znacznie więcej czasu, podczas którego rozwijamy ich kompetencje zawodowe i społeczne – wyjaśnia Marta Frankowska, kierownik Agencji Zatrudnienia Wspomaganego
BIZON, placówki Stowarzyszenia Na Tak odpowiadającej za projekt „Spróbuj Pracy”.
Ideą Stowarzyszenia Na Tak jest nie tylko jednorazowa pomoc osobom z niepełnosprawnością, ale też dbanie o długoterminowe kontakty. Dlatego na pytanie o wyjątkowe historie swoich podopiecznych, Marta Frankowska odpowiada:
– Jest ich tak dużo, że ciężko mi tu jakąś przytoczyć. Zawsze jest to duża radość,
kiedy osoba, która ma np. 40 lat i nigdy wcześniej nie pracowała, zaczyna się usamodzielniać i realizować swoje potrzeby przez zatrudnienie. Czasem wyprowadza się z domu, znajduje partnera/partnerkę i po prostu „normalnie żyje”. Nasi podopieczni wiedzą, że dopóki istniejemy, zawsze mogą liczyć na naszą pomoc, nie
tylko w sprawach stricte zawodowych. Często też „wpadają do nas na kawę” i opowiadają, że wszystko u nich w porządku, że byli właśnie na pierwszym urlopie nad
morzem, albo że wyprowadzili się od rodziców. To nas zawsze ogromnie motywuje do dalszej pracy.
Agnieszka Lewandowska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zainteresował Cię ten temat? Odwiedź strony:
– www.FunduszeEuropejskie.gov.pl
– www.power.gov.pl/dostepnosc
lub odwiedź bezpłatne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, których
lista jest na:
www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty
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