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Wprowadzenie

Ostatnie lata przyniosły szereg zmian w przestrzeni publicznej dostosowujących ją do potrzeb
nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale także osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie
do usług publicznych, budynków użyteczności publicznej, edukacji, transportu czy służby zdro-
wia. Nowe podejście rządzących do kwestii niwelowania barier w dostępie do szeroko pojętej
przestrzeni publicznej i usług publicznych zaowocowało stworzeniem kompleksowego programu
wspierającego dostępność w Polsce. Program „Dostępność Plus” kieruje swoje wsparcie zarówno do
osób z niepełnosprawnościami, jak i do osób ze szczególnymi potrzebami, przez co stał się pierw-
szym tak szerokim programem rządowym. Instrumenty programu mają na celu wsparcie również
osób starszych, z przejściowymi trudnościami w poruszaniu się, a także osób z dziećmi w wózku
w dostępie do szeroko rozumianej przestrzeni publicznej.

Rok 2021 jest rokiem, w którym wejdą w życie wszystkie przepisy dwóch kluczowych z punktu wi-
dzenia wdrażania polityki dostępności ustaw. Pierwszą z nich jest ustawa z 19.7.2019 r. o zapew-
nianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, której przepisy są jednym z najistotniej-
szych instrumentów realizacji programu „Dostępność Plus” i koncepcji poprawy dostępności prze-
strzeni publicznej oraz produktów i usług. Drugą z ustaw jest ustawa z 4.4.2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, której przepisy kon-
centrują się na zapewnieniu dostępności usług cyfrowych i aplikacji mobilnych tworzonych przez
podmioty publiczne, definiując wymagania dostępności usług cyfrowych.

Tworząc niniejszą publikację skupiliśmy się na praktycznym wyjaśnieniu kwestii zapewniania do-
stępności zarówno w aspekcie architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym, jak i cyfrowym,
wskazując sposoby wdrażania nowych rozwiązań lub stosowania usprawnień w usuwaniu istnie-
jących barier.

Istotną częścią publikacji jest także praktyczne omówienie Funduszu Dostępności – instrumentu
finansowego utworzonego na podstawie przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami w celu zapewnienia lub poprawy dostępności budynków użyteczno-
ści publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego oraz wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych. Publikację uzupełniliśmy również o zbiór wzorów dokumentów niezbędnych do ubiegania
się o wsparcie ze środków Funduszu Dostępności.

W czwartym rozdziale pierwszej części książki, zawarliśmy również szereg wskazówek i praktycz-
nych wyjaśnień przepisów dotyczących roli koordynatora do spraw dostępności oraz jego zadań
wynikających z przepisów ustawy. Nasz komentarz uzupełniliśmy także przydatnymi wzorami do-
kumentów takich jak wzór planu działania na rzecz zapewniania dostępności czy wzór diagnozy
stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
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Wierzymy, że publikacja będzie źródłem cennej wiedzy i wsparciem dla wszystkich osób odpowie-
dzialnych za zapewnianie dostępności zarówno w budynkach użyteczności publicznej czy projek-
towanie usług cyfrowych podmiotów publicznych, jak i dla osób chcących skorzystać ze środków
Funduszu Dostępności.

Życzymy Państwu miłej lektury.

 

Agata Sobolewska

Bartosz Wilk



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19853-zapewnianie-i-finansowanie-dostepnosci-praktyczny-poradnik-dla-sektora-publicznego-agata-sobolewska

	wstep
	19853-zapewnianie-i-finansowanie-dostepnosci-praktyczny-poradnik-dla-sektora-publicznego-agata-sobolewska-wstep
	2



