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O czym należy pamiętać organizując dostępne wydarzenie?1 

 

Miejsce  

Łatwy i wygodny dojazd komunikacją miejską.  

Łatwa droga prowadząca z i do przystanków komunikacji miejskiej – brak krawężników, schodów.  

Dostępne wejście do budynku znajdujące się na poziomie chodnika lub posiadające podjazd albo 

windę. 

 

Miejsca parkingowe przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, odpowiednio 

oznakowane i znajdujące się blisko miejsca wydarzenia.  

 

Odpowiednia szerokość wejść do budynku oraz do sal konferencyjnych (minimum 90 cm).  

Odpowiednia szerokość korytarzy umożliwiająca obrócenie się osobie poruszającej się na wózku 

inwalidzkim (minimum 150 cm szerokości). 

 

Brak progów na korytarzach oraz innych wystających obiektów utrudniających poruszanie się 

osobom z niepełnosprawnościami.  

 

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.   

Przygotowanie miejsca  

Odpowiednie ustawienie krzeseł w sali konferencyjnej w sposób zapewniający łatwe poruszanie 

się osobom na wózkach inwalidzkich, a także podjechanie wózkiem do ciągu krzeseł. 

 

Zapewnienie obniżonych stołów cateringowych dla osób na wózkach inwalidzkich oraz krzeseł 

umożliwiających łatwiejsze spożycie posiłku. 

 

Przygotowanie oznakowania drogi do sali, w której odbywa się spotkanie – odpowiednia 

wielkość informacji, wielkość i rodzaj czcionki. 

 

Brak sceny w sali konferencyjnej lub zapewnienie odpowiedniego podjazdu, jeśli jednym z 

prelegentów jest osoba mająca trudności w poruszaniu się. 

 

Sprawdzenie czy mównica lub pulpit ma regulowaną wysokość, tak aby nie dyskryminowały np. 

osób o szczególnie niskim wzroście (jeśli nie, lepiej z nich zrezygnować). 

 

Zaproszenia i kontakt z uczestnikami  

Zaproszenie w wersji elektronicznej najlepiej w formie tekstowej, która będzie dostępna dla osób 

z dysfunkcją wzroku. Jeśli zaproszenie jest w wersji graficznej – wprowadzić zaszyty tekst 

alternatywny opisujący elementy graficzne oraz samą treść zaproszenia. 

 

Zapewnienie uczestnikom różnych form kontaktu z organizatorami wydarzenia: telefoniczny, 

mailowy, poprzez sms lub formularz. 

 

Formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej - klarowny i dostępny, zgodnie z zasadami 

dostępności serwisów internetowych i aplikacji. 

 

                                                           
1 Lista kontrolna powstała na podstawie publikacji pt. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy 
europejskich 2014-2020”, Wydawca: Ministerstwo Rozwoju, Realizacja: Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2015, s. 139-143 
oraz doświadczeń zdobytych w pracy w Fundacji Aktywizacja.  



 
 

              www.jasnyprzekaz.com  

Dodanie w formularzu rejestracyjnym pytania dotyczącego potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, np. zapotrzebowanie na tłumacza polskiego języka migowego, 

powiększony tekst w materiałach konferencyjnych, pętla indukcyjna. 

 

Materiały konferencyjne  

Informacje napisane łatwym językiem, zrozumiałym dla różnych odbiorców.  

Grafiki, zdjęcia czy wykresy opatrzone opisami wyjaśniającymi.  

Zastosowanie w materiałach konferencyjnych dostępnej, bezszeryfowej czcionki, np. Calibri, 

Arial. 

 

Zachowanie odpowiedniego kontrastu tekstu i grafik do tła w materiałach konferencyjnych, np. 

drukowanych, prezentacjach multimedialnych. 

 

Przygotowanie prezentacji zgodnie z zasadami dostępności, m.in. odpowiedni rodzaj i wielkość 

czcionki, zachowany kontrast tekstu i tła, wolno zmieniające się slajdy bez dodatkowych efektów 

wizualnych, itd. 

 

Przygotowanie formy tekstowej prezentacji prezentowanych przez panelistów.  

Dodanie napisów do filmów prezentowanych podczas wydarzeń.  

Techniczna obsługa wydarzenia  

Zapewnienie systemu wspomagania słuchu – pętli indukcyjnej oraz systemu FM (naszyjna pętla 

indukcyjna i odbiornik przesyłający sygnał do aparatu słuchowego) dla osób słabosłyszących oraz 

widoczne oznakowanie obszaru w sali, w której urządzenie się znajduje. 

 

Zaangażowanie tłumacza języka migowego, siedzącego w dobrze oświetlonym i widocznym dla 

wszystkich uczestników spotkania miejscu. 

 

Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia prelegentów i panelistów.  

 

 

Podstawowe zasady formatowania dla druku powiększonego2  

 

1. Tekst w jednej kolumnie, wyrównany do lewej.  

2. Czcionka jednoelementowa (bez cieniowania), bezszeryfowa, np.: Arial, Helvetica, Verdana. Specjalnie 

opracowana dla słabowidzących czcionka nazywa się APHont, jest darmowa i posiada wersję z polskimi 

znakami.  

3. Między wierszami stosujemy odstęp 1,2 punktu. Nie robimy wcięć w akapicie. Akapit zaznaczamy 

odstępem 1,5 punktu.  

4. Elementy graficzne (wykresy, tabele, zdjęcia) muszą być oddalone o 1 cm od tekstu. Krawędzie tabel, 

ramek o grubości 1,5-2 punktów. Żadne elementy nie mogą wychodzić poza pole zadruku.  

5. Kolory: najbezpieczniejszy jest druk czarno-biały, do nagłówków można stosować kolory kontrastowe o 

100% nasyceniu: granat, czerwony, zielony.  

6. Tytuły i nagłówki wyróżniamy: intensywnym kolorem, rozmiarem czcionki większym o 2-4 punkty od 

czcionki podstawowej. Jeśli stosowane są podkreślenia, linia nie może zachodzić na tekst.  

7. Dzielenie wyrazów utrudnia czytanie.  

                                                           
2 Źródło: „Dostępne wydarzenie w praktyce”, M. Szczygielska, Współpraca: M. Trzeciakiewicz, M. Kasperkowiak, Warszawa 
2015. 
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8. Kursywę można stosować wyłącznie do fragmentów nie dłuższych jak jedno zdanie, zaleca się wówczas 

dodanie drugiego wyróżnika np. pogrubienia.  

9. Do numeracji stron i przypisów stosujemy ten sam krój, wielkość, kolor czcionki, co do tekstu 

podstawowego.  

10. Piktogramy (uproszczone rysunki, 100% nasycenia koloru) ułatwiają poruszanie się po tekście.  

11. Tak przygotowane materiały drukujemy w formacie A4, pionowo. Wybieramy papiery matowe, które nie 

odbijają światła. Na standardowym papierze do drukarki drukujemy jednostronnie, do druku dwustronnego 

trzeba wybrać papier grubszy, tak by tekst z jednej strony nie prześwitywał na drugą. 


