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Pomoc i porady 

Otwarcie rynków, jakie nastąpiło po 1989 roku, 
sprawiło, że pojawiły się na nich produkty z tzw. ko-
szyka towarów luksusowych, o jakich można było 
wcześniej jedynie pomarzyć lub pooglądać na pół-
kach w Peweksie. Obecnie, w rodzimych sklepach, 
kupimy wszystko, o czym dusza zamarzy. Półki za-
stawione są telewizorami, magnetowidami, konso-
lami gier, a największym problemem konsumenta 
staje się konieczność dokonania wyboru pomiędzy 
poszczególnymi modelami. Taki stan rzeczy dotyczy 
również osób niepełnosprawnych i urządzeń dostę-
powych dla nich przeznaczonych.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, 
bo za taki jest uważana większość urządzeń dostę-
powych, jest niezwykle kosztowny. Aby umożliwić 
go tym, dla których urządzenia te są przeznaczo-
ne, wprowadzono różnego rodzaju programy po-
mocowe, skierowane zarówno do niepełnospraw-
nych w ogóle („Likwidacja barier w komunikowaniu 
się”, program prowadzony przez PCPR-y), do osób 
z konkretnymi dysfunkcjami (Komputer dla Homera, 
„Pitagoras” – PFRON), jak i do poszczególnych grup 
społecznych, np. studentów (Program STUDENT II 
– PFRON). Dotacje PFRON-u umożliwiają otrzymanie 
środków na zakup specjalistycznego sprzętu i opro-
gramowania także pracodawcom, zatrudniającym 
osoby niepełnosprawne.

Wprawdzie programom pomocowym towarzyszy 
organizacja szkoleń z obsługi sprzętu, lecz pomoc 
w doborze odpowiednich urządzeń czy programów 
nie jest zapewniana. Brak jest miejsca, w którym oso-
by niepełnosprawne mogłyby otrzymać kompletną 
informację o całej gamie produktów dostępnych na 
polskim rynku, zapoznać się z trendami, nowościami, 
a także testami funkcjonalności danych urządzeń. 

Efektem takiego stanu rzeczy jest zaleganie na naj-
wyższych półkach, w piwnicach oraz na strychach bar-
dzo drogiego, całkowicie nieprzydatnego nabywcy, 
i bardzo zakurzonego sprzętu. A przecież nowo-
czesne technologie dostępowe są, nierzadko, narzę-
dziem niezbędnym do efektywnej nauki i pracy. Do-
brodziejstwo, jakim jest możliwość wyboru spośród 
ogromnej różnorodności urządzeń dostępowych, 
dla wielu osób staje się jednak przekleństwem. 

Z myślą o tych osobach niewidomych, które nie od-
najdują się w gąszczu reklam, ofert i promocji sprzętu, 
a także o tych, którzy wiedzą dużo, a chcieliby wie-
dzieć jeszcze więcej, powstał portal www.tyfloswiat.pl 
oraz kwartalnik „Tyfloświat”, czasopismo dystrybuo-
wane bezpłatnie, dostępne w postaci czarnodruko-
wej oraz do pobrania, po uprzednim zalogowaniu, 
w wersji elektronicznej ze strony projektu. Media te są 
efektem projektu, prowadzonego przez Fundację In-
stytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego 
ze środków PFRON.

Za ich pośrednictwem udostępniona została baza 
informacji dotyczących technologii dostępowych dla 
osób z dysfunkcją wzroku oraz sposobów ich wyko-
rzystywania. Czytelnicy znajdą w nich zarówno infor-
macje o wymaganiach sprzętowych, zastosowaniach 
oraz kompatybilności oprogramowania i sprzętu, jak 
i o szkoleniach, wydarzeniach skierowanych do osób 
niewidomych i słabowidzących oraz formach wspar-
cia oferowanych przez różnorakie instytucje.

„Tyfloświat” cały czas ewaluuje, starając się na-
dążyć za rosnącymi potrzebami odbiorców i wciąż 
rozwijającym się rynkiem. Serdecznie zapraszamy 
do współpracy wszystkie osoby zainteresowane tą 
tematyką. 
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