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1. DEFINICJA 

 

Universal Design odnosi się do 

koncepcji tworzenia budynków, 

produktów i przestrzeni bez 

barier. W ten sposób wszyscy, w 

tym osoby starsze i osoby 

niepełnosprawne, mają do nich 

dostęp. 

 

Grupa architektów, projektantów produktów, inżynierów i badaczy 

projektów środowiskowych opracowała koncepcję Universal Design w 

1997 roku. 
 

Ten model ma siedem zasad: 

 sprawiedliwe wykorzystanie 

 elastyczność w użyciu 

 prosty i intuicyjny w użyciu 

 jasne informacje 

 tolerancja na błąd 

 niski wysiłek fizyczny 

 rozmiar i przestrzeń do podejścia i użytkowania. 

Jak porozumiewałbyś się z osobą niesłyszącą z tłumaczem 
języka migowego lub bez niego? 

Czy uważasz, że osoby niepełnosprawne fizycznie mogą 
podróżować niezależnie? 

Co możemy zrobić, aby poprawić codzienną niezależność ludzi? 
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2. GŁÓWNE POJĘCIA 

 

NIEPEŁNOSPRAWNI W MIEŚCIE 

Według Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w 2050 r. 

Około 6,25 miliarda ludzi 

będzie mieszkać w ośrodkach 

miejskich. 15 procent z nich to 

osoby niepełnosprawne. 

 

Zmiana miasta i uczynienie go powszechnie dostępnym oznacza 

również uczynienie go inteligentnym. Oznacza to dostosowanie go 

do przyjęcia każdego: mieszkających tam mieszkańców, 

odwiedzających go turystów, osób niepełnosprawnych. 

 

Michael Allen Nesmith 

mieszka w Chicago w USA. 

Urodził się w rodzinie 

niesłyszących używającej 

ASL (American Sign 

Language) jako języka ojczystego. Pracuje jako projektant kreatywny 

dla Amazon. W tym filmie wyjaśnia, czym jest Universal Design i 

dlaczego go potrzebujemy: 

https://www.youtube.com/watch?v=bVdPNWMGyZY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVdPNWMGyZY
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AKTYWNI OBYWATELE I POMYSŁY 

Aby wiedzieć, co nie działa w mieście, obywatele muszą być aktywni 

i składać propozycje do gminy. 

 

Większość zaleceń i rozwiązań można 

zastosować bez żadnych kosztów lub po 

bardzo niskich kosztach. Niektóre 

rozwiązania będą miały wpływ na koszty, 

ale mogą być przydatne w 

długoterminowym planowaniu biznesowym 

i finansowym.   

 

Dobry pomysł pochodzi z Johannesburga: aplikacja „Smart Citizen” 

daje ludziom możliwość informowania swojego miasta o wszelkich 

problemach. Jest ekonomiczny i umożliwia szybką interakcję. Aby 

dowiedzieć się więcej, możesz sprawdzić kartę „Smart Citizen” 

:http://countmein.eu/smart_change/smart-citizen/ 

 

Kolejna dobra praktyka pochodzi z Debreczyna na Węgrzech, gdzie 

turyści i miejscowi mogą łatwo znaleźć interesujące fakty na temat 

lokalizacji dzięki kodom QR. Więcej informacji o tym projekcie 

tutaj:http://countmein.eu/smart_idea_card/qr-codes-tourist-infromation-

system-2/ 

 

Inne sektory również wdrażają to 

rozwiązanie. Jest łatwy w produkcji, 

zajmuje bardzo mało miejsca. Z uwagi 

na to, że wszyscy mamy smartfona i 

http://countmein.eu/smart_change/smart-citizen/
http://countmein.eu/smart_idea_card/qr-codes-tourist-infromation-system-2/
http://countmein.eu/smart_idea_card/qr-codes-tourist-infromation-system-2/
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mamy dostęp do wszystkich informacji, to rozwiązanie jest naprawdę 

przydatne. 

Ten sam „klucz dostępu” został użyty w Gavi (Włochy), aby udostępnić 

miejsce kultury osobom niesłyszącym i niewidomym. Przeczytaj o tym na 

stronie internetowej „Count Me In”: 

http://countmein.eu/smart_idea_card/forte-di-gavi-forte-di-tutti/ 

  

http://countmein.eu/smart_idea_card/forte-di-gavi-forte-di-tutti/
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3. CO ROBIĆ A CZEGO UNIKAĆ 

 
 

 Nie podnoś głosu podczas rozmowy z osobą niewidomą lub 

niedowidzącą. 

 Nie głaszcz ani nie karm psów przewodników bez zgody ich 

właścicieli. 

 Nie wzmacniaj ruchów warg ani nie stawaj na przeciw źródła 

światła w kontaktach z osobą niesłyszącą. 

 

 W kontaktach z osobami niepełnosprawnymi fizycznie 

zawsze pytaj ich, czy chcieliby uzyskać pomoc zanim jej 

udzielisz. Używaj mimiki twarzy i ciała, aby wyraźnie 

przekazać wiadomość. 

 Jeśli dzwonisz do osoby z niepełnosprawnością fizyczną 

pozwól, aby telefon dzwonił dłużej niż zwykle, aby dać jej 

więcej czasu na odebranie telefonu. 

 Rozmawiając z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, 

spójrz na nią i skoncentruj całą uwagę, ponieważ może 

przeskakiwać z tematu na temat. 

 Poinformuj osobę niewidomą /niedowidzącą o swoim wyjściu 

z pomieszczenia.  
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4.  DOBRE PRAKTYKI 
 
Technologie powinny ogólnie poprawiać jakość życia ludzi. 
 

Co więcej, muszą wspierać poprawę życia osób niepełnosprawnych. 

Ważne jest, aby umożliwić im zwiększenie włączenia społecznego, 

kulturowego, politycznego i gospodarczego w społecznościach. 

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) mogą zmienić życie 

ludzi i uczynić ich niezależnymi, zapewniając działania dostępne dla 

wszystkich. Teraz coraz częściej używamy technologii, na przykład 

czytnika ekranu Voice Over wbudowanego w produkty Apple. Inne 

narzędzia można pobrać za pośrednictwem aplikacji lub jako 

bezpłatne oprogramowanie, na przykład rozmowę wideo za 

pośrednictwem konta Google lub Skype. 

 

BE MY EYES - BĄDŹ MOIMI OCZAMI 

 

Technologia stanowi najlepsze 

rozwiązanie, jeśli zaspokoi potrzeby 

ludzi, którzy jej używają. 

Osoba niedowidząca może 

potrzebować pomocy w ustawieniu się 

w miejscu lub przeczytaniu etykiet na produktach gospodarstwa 

domowego. Aplikacja „Be my eyes” może im pomóc poprzez sieć 

widzących wolontariuszy. Wolontariusze mogą opisać to, co osoba 

niepełnosprawna widzi na zdjęciu lub filmie. 

 

http://www.assist-mi.com/
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Aby przeczytać więcej, sprawdź opis inicjatywy na stronie „Count Me 

In”: http://countmein.eu/project/be-my-eyes-app-that-help-blind-and-

low-vision-people/ 

 

 

TECLA-E 

 

Osoby niepełnosprawne fizycznie 

potrzebują urządzeń - dostosowanych 

samochodów, wind, podjazdów itp. - 

które pomogą im się poruszać. 

 

Osoby te potrzebują również technologii ułatwiających interakcję z 

obiektami zewnętrznymi, na przykład narzędzi opartych na 

poleceniach głosowych. 

 

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do strony internetowej: 

https://gettecla.com/). 

 
 

  

http://countmein.eu/project/be-my-eyes-app-that-help-blind-and-low-vision-people/
http://countmein.eu/project/be-my-eyes-app-that-help-blind-and-low-vision-people/
https://bikes-srm.pl/
https://gettecla.com/
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5.  AKTYWNOŚĆ ONLINE 
“DOSTĘP DLA WSZYSTKICH” 
 
Idź do :https://www.classtools.net/connect/201907_C66DWQ 

 
 
Uwagi dla ucznia: 
 
Jak grać na własną rękę: 
 

 Zobaczysz  na ekranie 16 wyrazów. 

 Podziel je na 4 rzędy tak, aby w 

każdym rzędzie były 4 pasujące do 

siebie elementy.  

 Kliknij cztery karty, aby zidentyfikować grupę. 

 Zidentyfikuj, jakie są terminy i jaki jest ich 

związek. 

 

 
Uwagi dla nauczyciela: 
 
Jak grać w grupach:  
 

 Podziel klasę na zespoły. 

 Uczniowie zobaczą na ekranie 16 wyrazów. 

 Twoi uczniowie muszą pogrupować je w 4 rzędy tak, aby w 

każdym rzędzie były 4 pasujące do siebie elementy i podnieść 

rękę po zakończeniu. 

 Jak tylko ręka zostanie podniesiona, zatrzymaj pozostałe 

drużyny. 

 Jeśli pierwsza drużyna, która zakończyła grę, nieprawidłowo 

zrealizowała zadanie, uruchom grę ponownie.  

https://www.classtools.net/connect/201907_C66DWQ
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6. AKTYWNOŚĆ AUTOREFLEKSYJNA 
 

Wyobraź sobie, że rada miasta uruchomiła 
nową aplikację. 
 
Możesz wysłać swoje sugestie i 
zaproponować zmiany w zakresie 
dostępności i włączenia. Możesz ostrzec o 
barierach architektonicznych w mieście 

lub poprosić o włączenie językowe do muzeów. 

Uważamy, że jest zbyt wiele usług niedostępnych dla osób 

niepełnosprawnych. Konieczne jest zaproponowanie rozwiązań i 

szkoleń dla osób pracujących w służbach publicznych. 

Aby to zrobić, najpierw zbierz dane:  

 Razem z kolegą z grupy udaj się do szkoły / uniwersytetu / 

szpitala / muzeum / gminy 

 Zrób zdjęcie, aby pokazać, czy istnieją bariery architektoniczne 

 Należy pamiętać, aby gromadzić dane dotyczące pracowników 

wewnątrz tych budynków, którzy mogą powitać osobę 

niepełnosprawną: 

 Czy znają język migowy? 

 Czy wiedzą, jak postępować z osobą niewidomą? 

 Czy wiedzą, co oznacza osoba z autyzmem? 

Teraz zaprojektuj plakat z propozycją zmiany fotografowanej 

sytuacji: 

• Dodaj zdjęcie i krótką wiadomość z żądaniem tego, co jest 

konieczne 

• Wyjaśnij korzyści 
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7. WNIOSKI 
 
 

Autonomia i włączenie społeczne, wolność wyboru, godność i 

równość. 

Większość z nas uważa te koncepcje za oczywiste i uważa je za 

normalną część codziennego życia. Ale dla wielu osób 

niepełnosprawnych te słowa zbyt często oznaczają codzienne 

wyzwania i bitwy. 

Jest wiele naprawdę niewielkich działań i decyzji, które możemy 

podejmować każdego dnia, aby promować lepszą integrację. 

Działania te mogą być inne, od dbania o miejsce publiczne, do 

wdrażania podstawowych zaleceń dla zwiedzających muzeum. 

Inteligentne technologie, technologie informacyjne i komunikacyjne 

oraz narzędzia oferują wspaniałe możliwości udostępnienia miejsca 

całej społeczności - osobom niepełnosprawnym, rodzinom, 

dzieciom, osobom starszym - aby uczynić z nich prawdziwą część. 

Im bardziej miasto jest dostępne, tym bardziej może być 

konkurencyjne z ekonomicznego i turystycznego punktu widzenia. 
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 https://www.bemyeyes.com/(last access: 11th March 2019) 

 https://gettecla.com/(last access: 11th March 2019) 

 http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-

principles/the-7-principles.html  (last access: 11th March 2019) 

 https://www.sociale.it/2016/02/23/universal-design-significato-

e-origine-del-termine/ (last access: 11th March 2019) 

 https://unsplash.com/photos/w0XNdcZxJwg (last access: 11th 

March 2019) 

 https://www.justinmind.com/blog/making-your-ui-accessible-

with-universal-design/ (last access: 11th March 2019) 

 www.countmein.eu (last access: 11th March 2019) 

 https://www.youtube.com/watch?v=0EQOZRIA-nA (last 
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https://www.sociale.it/2016/02/23/universal-design-significato-e-origine-del-termine/
https://www.sociale.it/2016/02/23/universal-design-significato-e-origine-del-termine/
https://unsplash.com/photos/w0XNdcZxJwg
https://www.justinmind.com/blog/making-your-ui-accessible-with-universal-design/
https://www.justinmind.com/blog/making-your-ui-accessible-with-universal-design/
http://www.countmein.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=0EQOZRIA-nA

