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OFERTA AUDYTU DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW, OBIEKTÓW I
PRZESTRZENI MIEJSKIEJ, APLIKACJI ORAZ STRON INTERNETOWYCH

dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Czym jest audyt
Audyt dostępności to sprawdzenie budynków, obiektów lub przestrzeni miejskiej oraz stron
internetowych i aplikacji pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wzroku.
Naszymi audytorami są  osoby niewidome i słabowidzące. Najlepszymi audytorami są ludzie,
których audyty dotyczą i sami  korzystają z dostępności.

Do naszych specjalistów należą osoby z niepełnosprawnością wzroku:
➔ Maciej Małecki - koordynator dostępności;
➔ Przemysław Kielar;
➔ Bernarda Stefańska.

Dla kogo dedykowany jest audyt
Oferujemy audyty obiektów dla osób niewidomych i z poważnymi wadami wzroku, takimi jak
znaczna  utrata ostrości widzenia, ograniczeniami pola widzenia, brak postrzegania kolorów.
Celem audytu jest zapewnienie bezpiecznego poruszania w przestrzeni budynku, w tym dostępu
do informacji alternatywnej - dotykowej, dźwiękowej, odpowiednio powiększonych i opracowanych
tekstów  dla osób niedowidzących.

Alternatywnymi formami dostępu do informacji są między innymi:
● opis Braille’m
● wysoki kontrast tekstów i elementów wizualnych
● tyflomapy budynku i inne tyflografiki
● udźwiękowienie

Jak wygląda audyt budynku
1. Wizja lokalna - w przypadku, gdy budynek / obiekt / przestrzeń miejska już istnieje. W ramach
audyt sprawdzamy wejścia do budynku, schody, przejścia między pomieszczeniami oraz  wszelaką
dostępność budynku.
2. Raport – po analizie powstaje raport, który podsumowuje dostępność danego miejsca oraz
ewentualne bariery czy braki. Podajemy wskazówki i zalecenia dla wprowadzenia zmian na
korzyść dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
3. Wizja lokalna po wdrożeniu zmian – po wdrożonych zmianach ponownie sprawdzamy
określony teren, aby sprawdzić czy wszystkie bariery zostały zniesione dostępność zastosowana
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W ramach przeprowadzenia audytu zostaną sprawdzone:
● wejścia do budynku;
● dostęp do schodów (klatki schodowe) i wind;
● dostęp do WC;
● przejścia między pomieszczeniami;
● przejścia pomiędzy budynkami (w przypadku gdy wiele budynków znajduje się w jednej

lokalizacji);
● dostęp do parkingów;
● oznakowania poszczególnych pomieszczeń.

Audyt przeprowadzony zostanie na podstawie notatek dźwiękowych, listów kontrolnych,
szczegółów zaobserwowanych podczas wizyty audytorów w danym obiekcie. W trakcie trwania
koordynator będzie nadzorował pracę audytorów w trakcie przebywania w budynkach
podlegających pod audyt.

Jak wygląda audyt strony www
1. Analiza strony internetowej i jej dostępności dla osób słabowidzących i niewidomych.
2. Raport - przygotowujemy raport strony - jakie zmiany trzeba wprowadzić, aby stała się
przyjazna  i dostępna.
3. Ponowna analiza po wdrożeniu zmian - ponownie analizujemy stronę, czy zostały wszystkie
wskazówki i rady są odpowiednio wdrożone i bariery dostępności usunięte.
Tym samym strona jest gotowa i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami wzroku.

Koszty
Wycena dostosowywana jest indywidualnie w zależności od wielkości budynku oraz jego
wyposażenia  (liczba pomieszczeń, ilość klatek schodowych, dostępność wind, liczba pięter), jak i
ilości zleconych  audytów. W przypadku audytu stron internetowych – cena zależy od złożoności
stron.  Ostateczna wycena będzie możliwa po bliższym zapoznaniu się z obiektami lub / i stroną
internetową.

Razem ze współpracującym z nami specjalistą przeprowadzamy również pełne audyty
dostępności.

Audyt dostępności ma na celu dostarczenie Państwu kompleksowych informacji nt. aktualnego
stanu dostępności budynków przy dołożeniu najwyższej staranności naszych audytorów.
Raport z audytu będzie zawierał wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego audytu, którego
celem jest zwiększenie zdolności wypełnienia zobowiązań określonych w ustawie z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi  potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696),
poprzez analizę stanu faktycznego, weryfikację i  rekomendację działań, oraz sformułowania
wytycznych dotyczących zwiększenia dostępności.
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Ocenie będą podlegały przestrzenie ogólnodostępne. Audyt zostanie przeprowadzony w  oparciu o
wizję lokalną oraz informacje uzyskane od pracowników.

Budynki zostaną ocenione m. in. pod kątem dostępności dla:
● osób poruszających się na wózkach
● osób z innymi ograniczeniami w poruszaniu się
● osób z dziećmi,
● osób z ciężkim lub nie podręcznym bagażem,
● osób starszych,
● kobiet w ciąży,
● osób słabo widzących i niewidomych,
● osób słabo słyszących i głuchych,
● osób z upośledzeniem w zakresie komunikacji tzn. osób mających problem z

komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego lub mówionego, w tym osób, które
nie znają języka polskiego.

Jeśli rozważasz sprawdzenie dostępności budynków, obiektów czy innej przestrzeni lub /
oraz  dostępność Twojej strony internetowej, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Tel. 512 855 427
info@niewidzialnaulica.pl

Z wyrazami szacunku,
Jolanta Zielińska – Kaźmierczak

Menedżer Niewidzialnej Ulicy
ul. Matejki 53, 60 -770 Poznań

info@niewidzialnaulica.pl
512 - 855 - 427
niewidzialnaulica.pl

FB | niewidzialnaulica
IG | niewidzialnaulica

https://niewidzialnaulica.pl
https://www.facebook.com/niewidzialnaulica/
https://www.facebook.com/niewidzialnaulica/

