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Wstęp

Poniższy raport prezentuje wyniki badania ilościowego przeprowadzonego w ramach 
projektu pt. „Nie Bądź Ślepy na Kulturę – uczestnictwo osób niewidomych w życiu kultu-
ralno-artystycznym na przestrzeni lat 1989–2014” realizowanego w latach 2015–2016 
przez Far Beyond Business w partnerstwie z Fundacją Badań i Praktyk Społecznych. 
Projekt realizowany jest na zlecenie i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Cele badania

Zasadniczym celem badania było uzyskanie szczegółowej ilościowej informacji odno-
śnie do udziału osób z dysfunkcją wzroku w życiu kulturalnym i artystycznym. W szcze-
gólności badanie powinno odpowiedzieć na następujące pytania szczegółowe:

• Jakie są wzory spędzania wolnego czasu w środowisku osób z poważną dysfunk-
cją wzroku?

• Jaki jest poziom uczestnictwa osób niewidomych w poszczególnych dziedzinach 
życia kulturalnego?

• Jaki jest poziom i rodzaje własnej aktywności artystycznej podejmowanej w tym 
środowisku?

• Jak oceniane są w środowisku osób niewidomych zmiany technologiczne i orga-
nizacyjne, jakie zaszły w dostępie do dóbr kultury na przestrzeni ostatnich lat?

• Jakie są aktualne przeszkody dla zwiększenia udziału osób z dysfunkcją wzorku 
w życiu kulturalnym i artystycznym?

• Jakie są postulaty i oczekiwania osób niewidomych w stosunku do władz i ani-
matorów kultury?

Metoda realizacji

Badanie zrealizowano metodą kwestionariuszowego wywiadu indywidualnego przy za-
stosowaniu techniki wspieranego komputerowego wywiadu indywidualnego (CAPI) oraz 
wspieranego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). W obu technikach zastoso-
wano ten sam kwestionariusz badawczy stanowiący załącznik do niniejszego badania.



6

Badana populacja i próba

Badaniem objęto osoby z poważną dysfunkcją wzroku, posiadające orzeczoną niepeł-
nosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkałe na obszarze całej 
Polski zarówno w miastach wojewódzkich, jak i mniejszych miastach i wsiach. Z tak okre-
ślonej populacji pobrano próbę losowo-kwotową o liczebności N=400 osób.

W polskim systemie prawnym spis osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku nie 
jest udostępniany do celów badawczych, co za tym idzie w pełni losowe pobranie próby 
dla omawianego badania nie było możliwe. Nie są też dostępne żądne oficjalne staty-
styki socjo-demograficzne osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Względnie najbardziej wiarygodnymi danymi dysponuje Polski Związek Niewidomych. 
Organizacja ta zrzesza osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacz-
nym i umiarkowanym, jednakże nie wszystkie osoby posiadające takie orzeczenie są 
członkami związku. Ostatnie dostępne statystyki PZN pochodzą z roku 2010 i dotyczą 
jedynie kilku cech demograficznych jak: płeć, wiek i stopień niepełnosprawności. Listy 
członków PZN również objęte są ochroną danych osobowych i nie są dostępne dla celów 
badawczych. 

Wobec braku innych możliwości zastosowano kwotowy schemat doboru próby. Kwoty 
dla zmiennych płeć, wiek opracowano na podstawie danych PZN, kwoty dla zmiennych 
stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania przyjęto arbitralnie z uwagi na 
cel badania. Wyznaczając kwoty dla próby badawczej dokonano pewnych korekt istnie-
jących statystyk.

Według danych PZN struktura płci, wieku oraz niepełnosprawności członków związku 
wyglądała w roku 2010 następująco: 

Płeć wg PZN

Płeć %

Kobiety 57%

Mężczyźni 43%

Wiek wg PZN

Wiek %

od 7-24 lata 10%

od 25-64 lat 47%

65 lat i więcej 42%
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Stopień niepełnosprawności wg PZN

Stopień niepełnosprawności %

Dorośli niewidomi w stopniu znacznym 50%

Dorośli niewidomi w stopniu umiarkowa-
nym 

41%

Niewidome dzieci i młodzież  9%

Rzut oka na powyższe dane wskazuje, iż osoby w wieku 60 lat i więcej stanowią około 
połowy wszystkich członków PZN. Dla niewielkiej próby badawczej przyjęcie takiej struk-
tury wieku sprawiłoby, że uzyskane wyniki byłyby reprezentatywne głównie dla osób 
starszych. W celu zachowania reprezentatywności próby, również dla innych kategorii 
wiekowych, dla doboru próby przyjęto inne kwoty (patrz tabela poniżej). Dla zmiennych 
płeć i stopień niepełnosprawności założono strukturę analogiczną jak w statystyce PZN. 
Poniższe tabele przedstawiają kwoty założone dla struktury próby badawczej oraz kwoty 
rzeczywiście uzyskane w trakcie badania w terenie.

Rekrutację respondentów do badania przeprowadzili ankieterzy bezpośrednio w terenie, 
posługując się kwestionariuszem rekrutacyjnym. Rekrutację prowadzono w lokalnych 
kołach PZN, w placówkach szkolnictwa dla niewidomych oraz zakładach pracy zatrud-
niających osoby niewidome. Warunkiem udziału w badaniu było posiadanie orzeczonej 
niepełnosprawności z uwagi na wzrok w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W trakcie 
rekrutacji nie kontrolowano więc wzajemnych proporcji pomiędzy niewidomymi w stop-
niu znacznym i umiarkowanym. Ostatecznie w próbie znalazło się znacząco więcej osób 
całkowicie niewidomych, niż wynikałoby to z założeń opracowanych na podstawie da-
nych PZN (patrz tabela poniżej).

Płeć kwoty założone i uzyskane

Płeć Kwoty założone Kwoty uzyskane

Liczba % Liczba %

Kobiety 228 57,0% 231 57,8%

Mężczyźni 172 43,0% 169 42,3%

Razem 400 100,0% 400 100,0%
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Wiek kwoty założone i uzyskane

Przedziały 
wieku

Kwoty założone Kwoty uzyskane

Liczba % Liczba %

od 16 do 24 40 10% 33 8,3%

od 25 do 40 120 30% 121 30,3%

od 41 do 60 160 40% 162 40,5%

powyżej 60 lat 80 20% 84 21,0%

Razem 400 100% 400 100,0%

Stopień niepełnosprawności kwoty założone i uzyskane

Stopień niepeł-
nosprawności

Kwoty założone Kwoty uzyskane

Liczba % Liczba %

Niewidomi 
w stopniu 
znacznym

221 55,3% 353 88,3%

Niewidomi 
w stopniu 
umiarkowanym 

179 44,7% 47 11,8%

Razem 400 100,0% 400 100,0%

Ponieważ statystyki PZN nie uwzględniają miejsca zamieszkania, dla celów realizacji 
badania przyjęto arbitralny podział miejsca zamieszkania respondentów: 50% miasto 
wojewódzkie oraz 50% pozostałe miasta i wsie. W rzeczywistości 46,8% wywiadów 
zrealizowano w miastach wojewódzkich oraz 53,2% w mniejszych miastach i wsiach. 
Badaniem objęto cały obszar Polski. Realizację próby rozproszono proporcjonalnie do 
liczby mieszkańców poszczególnych województw.

Charakterystyka społeczno-demograficzna próby

Pozostałe charakterystyki socjo-demograficzne próby badawczej, które nie były kontro-
lowane na poziomie doboru próby to wykształcenie oraz status społeczno zawodowy. 
Z powodu braku odpowiednich statystyk, uzyskanych wyników nie można porównać 
z danymi dla ogółu niewidomych w Polsce.  

Wykształcenie

Wykształcenie Liczba %

Podstawowe 20 5,0%

Zawodowe 51 12,8%

Średnie 170 42,5%

Wyższe 159 39,8%

Razem 400 100,0%
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Status społeczno-zawodowy

Status społeczno - zawo-
dowy

Liczba %

Uczeń / student 45 11,3%

Osoba pracująca 216 54,0%

Rencista, emeryt 123 30,8%

Osoba niepracującą 16 4,0%

Razem 400 100,0%

W próbie badawczej znalazło się 54% osób pracujących. Liczba ta jest niewątpliwie 
wyższa niż odsetek rzeczywiście zatrudnionych osób całkowicie niewidomych w Polsce. 
Nadreprezentacja jest zapewne wynikiem faktu, iż osoby takie rzadziej odmawiały udzia-
łu w badaniu niż osoby niepracujące. 

Reprezentatywność badania i błąd oszacowania

Prezentowane badanie z założenia jest reprezentatywne jedynie dla osób z poważną 
dysfunkcją wzroku, nie zaś dla ogółu osób uznawanych w świetle prawa za niewidome. 
Osoby całkowicie niewidome stanowią ok. 10% ogółu osób z orzeczoną niepełnospraw-
nością z uwagi na wzrok. W praktyce osoby o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepeł-
nosprawności to osoby niedowidzące, których udział w życiu artystycznym i kulturalnym 
nie odbiega zbytnio od populacji generalnej. 

W prezentowanym badaniu wzięły udział niemal wyłącznie osoby zupełnie niewidome, 
co gwarantuje reprezentatywność dla założonej grupy celowej osób z poważną dysfunk-
cją wzroku. 

Rekrutacja respondentów do badania przysporzyła znacznych problemów, ponieważ od-
setek odmów udziału był relatywnie wysoki. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, 
że na udział w sondażu częściej zgadzały się osoby intensywnie uczestniczące w życiu 
kulturalnym bądź artystycznym. Z tego powodu w takich kwestiach jak intensywność 
korzystania z poszczególnych instytucji kultury uzyskane wyniki są reprezentatywne ra-
czej dla elity środowiska osób niewidomych, wskaźniki udziału w życiu kulturalnym są 
dla ogółu zapewne niższe.

Zakładając, że próba została pobrana w sposób losowy – błąd oszacowania dla próby 
o liczebności N=400, dla proporcji 50% do 50% i przy 95% poziomie ufności wynosi 
+/- 4,9 punktu procentowego.
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Raport

W raporcie przedstawiono rozkłady odpowiedzi respondentów na wszystkie pytania kwe-
stionariusza stanowiącego załącznik do niniejszego opracowania. Tam gdzie pozwalała 
na to liczebność podpróbek przedstawiono zróżnicowanie wyników według zmiennych 
niezależnych jak: płeć, wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania. 

W aneksie tabelarycznym zamieszczono wykazy odpowiedzi na te pytania otwarte, 
w których uzyskano dużą liczbę odpowiedzi, nienadających się do opracowania staty-
stycznego. 

W celu uniknięcia nieporozumień interpretacyjnych podczas odczytywania wyników ba-
dania pomocne jest posługiwanie się kwestionariuszem badawczym zamieszczonym 
w aneksie do niniejszego opracowania.
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Czas wolny i jego wykorzystanie

Badanie rozpoczęto od ustalenia ogólnego poziomu czasu wolnego, jakim dysponu-
ją osoby z dysfunkcją wzroku, a następnie określenia preferencji w zagospodarowaniu 
tego czasu.  

Wykres 1 – Liczba godzin czasu wolnego

Około połowa osób objętych badaniem dysponuje trzema lub mniej godzinami czasu 
wolnego dziennie. Ponad 30% rozporządza czterema do pięciu godzin czasu wolnego 
dziennie, ponad pięcioma godzinami czasu dysponuje ok. 18% respondentów. Stosun-
kowo niewielka ilość czasu wolnego daje się wytłumaczyć faktem, że ok. 65% ogółu 
osób biorących udział w badaniu to osoby pracujące bądź uczące się. 

Relatywnie najmniej czasu wolnego deklarują osoby w wieku od 25 do 40 lat, zaś naj-
więcej osoby w wieku powyżej 60 lat.

Ilość czasu wolnego jest odwrotnie proporcjonalna do poziomu wykształcenia – im wyż-
sze wykształcenie tym mniejsza ilość czasu wolnego do dyspozycji. Dla przykładu ok. 
41% osób z wyższym wykształceniem dysponuje mniej niż 3 godzinami czasu, dla osób 
ze średnim wykształceniem odsetek ten wynosi ok. 26% zaś dla osób z wykształceniem 
podstawowym lub zawodowym ok. 17%.
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Preferencje spędzania czasu wolnego

Poniższy wykres prezentuje preferowane, określane przez respondentów jako ulubione 
sposoby spędzania wolnego czasu.
 
Wykres 2 – Preferencje spędzania wolnego czasu

Ulubione w badanej grupie sposoby spędzania wolnego czasu to: czytanie książek (ok. 
68%), słuchanie muzyki (34%) oraz oglądanie telewizji (29%). W dalszej kolejności wska-
zywano na: spacery, wycieczki (ok. 25%), spotkania poza domem (ok. 21%) oraz sport 
(18%). Wśród sposobów spędzania wolnego czasu związanych z życiem artystycznym 
bądź kulturalnym 4,5% wskazuje na działalność artystyczną; chodzenie do kina bądź te-
atru jest ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu jedynie dla 2% respondentów.

Czytanie książek będące najbardziej preferowanym sposobem spędzania wolnego cza-
su dla całej badanej grupy różni się znacząco dla kobiet i mężczyzn. Kobiety znacznie 
częściej – ok. 77% – deklarują czytanie książek, jako sposób spędzania wolnego czasu 
wobec jedynie ok. 58% w grupie mężczyzn. 



13

Odsetek osób deklarujących czytanie książek, jako ulubiony sposób spędzania wolnego 
czasu wzrasta wraz z wiekiem i wynosi: ok. 44% w grupie 16 do 24 lat, ok. 69% w gru-
pie 25 do 40, ok.70% w grupie 41 do 60 lat oraz 76% wśród osób powyżej 60 roku 
życia. Poziom wykształcenia wyraźnie różnicuje czytanie książek jako ulubioną aktyw-
ność w czasie wolnym. W grupie osób o wykształceniu podstawowym lub zawodowym 
czytanie książek preferuje ok. 56%; wśród osób o wykształceniu średnim ok. 63% oraz 
wśród osób z wykształceniem wyższym – ok. 80%.  Odsetek osób preferujących czyta-
nie książek jest nieco wyższy wśród osób zamieszkałych poza miastami wojewódzkimi.

Słuchanie muzyki będące drugim preferowanym przez respondentów sposobem spę-
dzania wolnego czasu częściej wskazują mężczyźni ok. 42% niż kobiety ok. 28%. Wśród 
preferujących słuchanie muzyki zdecydowanie wyróżniają się osoby najmłodsze, w prze-
dziale wiekowym od 16 do 24 lat; ok. 50% deklaruje ten sposób spędzania wolnego cza-
su jako ulubiony. Poziom wykształcenia nie różnicuje preferencji w zakresie słuchania 
muzyki w czasie wolnym. Odsetek osób preferujących słuchanie muzyki jest nieco wyż-
szy wśród osób mieszkających w miastach wojewódzkich w porównaniu z mieszkańcami 
innych miejscowości.  

Płeć i wiek nie różnicują preferencji respondentów odnośnie do telewizji, jako ulubio-
nego sposobu spędzania czasu wolnego. Daje się natomiast zauważyć częstsze prefe-
rowanie telewizji jako sposobu spędzania wolnego czasu wśród osób z wykształceniem 
podstawowym i zawodowym (ok. 39%) niż średnim (ok.30%) oraz wyższym (ok. 23%). 
Osoby zamieszkałe poza miastami wojewódzkimi nieco częściej niż mieszkańcy metro-
polii wybierają głównie oglądanie telewizji w czasie wolnym.

Telewizja

Około 68% ogółu respondentów ogląda telewizję, 32% w ogóle telewizji nie ogląda.

Wykres 3 – Oglądanie telewizji
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Mężczyźni znacznie częściej (38%) niż kobiety (28%) nie oglądają w ogóle telewizji. 
Odsetki osób deklarujących oglądanie telewizji są dość wyrównane we wszystkich prze-
działach wieku. Względnie największy odsetek oglądających jest wśród osób w wieku 41 
do 60 lat (ok. 73%). Odsetki oglądających telewizję są odwrotnie proporcjonalne do wy-
kształcenia i wynoszą dla osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym ok. 75%, 
średnim ok. 72% i wyższym ok. 60%. Zależność ta ma być może związek z mniejsza 
liczbą wolnego czasu, jaką dysponują osoby lepiej wykształcone. Miejsce zamieszkania 
nie ma wpływu na oglądanie, bądź nie oglądanie telewizji.

Wśród osób deklarujących oglądanie telewizji ok. 70% spędza przed telewizorem co 
najwyżej dwie godziny dziennie. Ok. 30% poświęca dziennie na oglądanie telewizji trzy 
godziny i więcej.

Mężczyźni nieco mniej czasu poświęcają na oglądanie telewizji niż kobiety; czas poświę-
cany na oglądanie telewizji wzrasta wraz z wiekiem. Osoby zamieszkałe poza miasta-
mi wojewódzkimi poświęcają na oglądanie telewizji nieco więcej czasu niż mieszkańcy 
metropolii. 

Osoby, które oglądają telewizję, poproszono o bliższe określenie swoich preferencji od-
nośnie do treści programowych nadawanych przez TV. Dwa poniższe wykresy prezentują 
kolejno programy, które uzyskały najwyższe odsetki wskazań „interesujący” oraz te, 
które uznano za relatywnie mniej „interesujące”. Poszczególne typy programów respon-
denci oceniali w skali: bardzo interesujący, raczej interesujący, obojętny, raczej nieinte-
resujący i zupełnie nieinteresujący. Na wykresach przedstawiono zsumowane wartości 
bardzo interesujący plus raczej interesujący jako „interesujący”; oraz zupełnie niein-
teresujący plus raczej nieinteresujący jako „nieinteresujący”. Na wykresach pominięto 
odpowiedzi „nie wiem, trudno powiedzieć”, co sprawia, że w niektórych przypadkach 
wartości nie sumują się do 100%.
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Wykres 4 - Najbardziej interesujące treści programowe

Wykres 5 - Najmniej interesujące treści programowe
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Zwraca uwagę fakt, że programy z dziedziny kultury i sztuki cieszą się relatywnie bardzo 
wysokim zainteresowaniem w badanej grupie (ok.70 wskazań interesujące). Pod wzglę-
dem poziomu zainteresowania wyprzedzają je jedynie programy informacyjne (ok. 75%) 
oraz podróżnicze (ok. 73% wskazań interesujące).

Zainteresowanie programami z dziedziny kultury i sztuki jest znacząco wyższe wśród ko-
biet (ok. 79%) niż wśród mężczyzn (ok. 55%). Zainteresowanie tematyką kultury i sztuki 
wzrasta też wraz z wiekiem; w grupie respondentów w wieku od 16 do 24 lat zaintereso-
wanych tą tematyką jest jedynie ok. 37%. W grupie od 25 do 40 lat zainteresowanie takie 
deklaruje ok. 64%, w grupie od 41 do 60 lat ok. 77%, a w grupie ponad 60 lat ok. 71%. 
Zainteresowanie programami z dziedziny kultury i sztuki wzrasta też wraz z wykształce-
niem; w grupie o wykształceniu podstawowym i zawodowym wynosi ok. 44%, w grupie 
o wykształceniu średnim 73% oraz w grupie z wyższym wykształceniem ok. 79%.

Relatywnie najmniejszym zainteresowaniem wśród telewidzów z dysfunkcją wzroku cie-
szą się programy religijne, sportowe oraz lokalne.

Książki 

Czytanie książek deklaruje ok. 92% osób objętych badaniem, w ogóle nie czyta książek 
ok. 8%. 

Wykres 6 – Czytanie książek

Wśród respondentów w ogóle nieczytających książek więcej jest mężczyzn niż kobiet. 
Wiek nie różnicuje czytania / nieczytania książek – odsetki nieczytających są na jedna-
kowym poziomie we wszystkich przedziałach wieku. Poziom czytelnictwa jest natomiast 
uzależniony od poziomu wykształcenia. W grupie respondentów o wykształceniu pod-
stawowym lub zawodowym odsetek badanych w ogóle nieczytających książek wynosi 
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ok. 18%, w grupie o wykształceniu średnim ok. 9%, a w grupie o wykształceniu wyższym 
3%. Nieco wyższy jest też odsetek osób w ogóle nieczytających książek zamieszkałych 
w mniejszych miejscowościach w porównaniu z analogicznym odsetkiem osób zamiesz-
kałych w miastach wojewódzkich.

Osoby, które czytają książki, z reguły czytają ich wiele. Około jedna trzecia grupy czytel-
ników książek deklaruje czytanie 50 i więcej książek rocznie.  Ok. 37% czyta od 10 do 49 
książek rocznie, czytanie od jednej do 9 książek rocznie deklaruje ok. 29% czytających 
respondentów. 

Odsetek osób czytających 50 i więcej książek rocznie jest wyższy wśród kobiet niż męż-
czyzn. Odsetek osób intensywnie czytających wzrasta wraz z wiekiem. W grupie od 16 
do 24 lat czytanie 50 i więcej książek rocznie deklaruje jedynie ok. 6% respondentów, 
zaś w grupie ponad 60 lat analogiczny odsetek wynosi 50%. 

Poziom czytelnictwa w badanej grupie osób z poważną dysfunkcją wzroku jest znacząco 
wyższy niż poziom czytelnictwa w populacji generalnej. 

Wysoki poziom czytelnictwa wśród osób z poważną dysfunkcją wzroku jest wynikiem 
przede wszystkim rewolucji tyfloinformatycznej, która sprawiła, że książki stały się bar-
dziej dostępne dla osób niewidomych. Z drugiej strony trudności w dostępie do innych 
dziedzin kultury i sztuki, jak film czy teatr, sprawiają, że zainteresowanie tej kategorii 
osób koncentruje się głównie na czytelnictwie książek. Z technicznego punktu widzenia 
istnieje szereg sposobów lub technik, za pomocą których osoba całkowicie niewidoma 
może czytać książki. Niektóre z tych sposobów są tradycyjne, znane od kilkudziesięciu 
lat, inne rozwinęły się dopiero w epoce komputeryzacji, w polskich realiach w drugiej 
połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 

Respondentów poproszono o podanie preferowanego sposobu czytania książek. Poniż-
szy wykres przedstawia zestawienie preferowanych technik czytania (odsetki nie sumują 
się do 100% ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jeden sposób czytania).
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Wykres 7 - Preferowane sposoby czytania książek

Najczęstszą formą odbioru książek są audiobooki nagrane przez lektora. Jest to tradycyj-
na forma udostępniania literatury osobom niewidomym, dostępna już w latach 60-tych. 
Znaczący wpływ na popularność tej formy czytania ma też zapewne fakt, iż książki w tej 
formie wciąż stanowią główną część zasobów bibliotek dla osób niewidomych. Preferencje 
odnośnie audiobooków są powszechne we wszystkich analizowanych subkategoriach tj. 
płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. 

Drugą co do popularności formą czytania książek są w badanej grupie e-booki. Do czytania 
e-booków osoba niewidoma musi użyć komputera lub urządzenia przenośnego wyposażo-
nego w czytnik ekranu i syntezator mowy. Tak więc czytanie w tej formie jest ściśle powią-
zane z poziomem komputeryzacji. Płeć silnie różnicuje preferencje czytania książek w tej 
formie – tylko ok. 35% kobiet deklaruje najczęstsze czytanie tą techniką, dla mężczyzn 
odsetek ten wynosi ok. 61%. Być może różnica ta jest wynikiem odmiennej tolerancji głosu 
syntetycznego dla obu płci. Wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania nie różnicują 
preferencji w tym zakresie. Zwraca uwagę fakt, że czytanie e-booków wymagające użycia 
komputera jest równie popularne w najmłodszej grupie wiekowej (ok. 45%), co w grupie 
najstarszej (ok. 47%).

Daje się zauważyć wyraźny spadek popularności czytania w alfabecie Braille’a, która to 
technika do końca lat 80-tych była jedynym, oprócz audiobooków, sposobem czytania 
książek przez osoby niewidome. Czytanie w tej technice deklaruje jedynie ok. 11%, dal-
szych 3,5% czyta w brajlu lecz nie wydruki, ale e-booki przy pomocy monitora brajlow-
skiego podłączonego do komputera.
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Czasopisma 

Czytanie czasopism i/lub gazet codziennych deklaruje ok. 41% ogółu respondentów, 
ok. 59% w ogóle nie czyta tego typu wydawnictw.

Wykres 8 - Czytanie czasopism

Kobiety częściej (ok. 47%) niż mężczyźni (32%) deklarują czytanie czasopism i gazet. 
Odsetek czytających czasopisma i gazety jest wyrównany we wszystkich grupach wie-
kowych, oprócz najmłodszych w wieku od 16 do 24 lat, wśród których wynosi jedynie 
ok. 18%.

Poniższy wykres przedstawia zestawienie tytułów najczęściej czytanych czasopism i ga-
zet. Pełne zestawienie zamieszczono w Aneksie.
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Wykres 9 – Najczęściej czytanie czasopisma i gazety

Najczęściej czytane czasopisma to: Polityka (ok. 23%), Newsweek (ok. 22%) oraz gazety 
regionalne (ok. 16%).

Podobnie jak w przypadku książek osoby niewidome mogą czytać czasopisma w różny 
sposób, korzystając z różnych technik wspierających. 
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Wykres 10 – Preferowane sposoby czytania czasopism

Około 66% ogółu osób czytających gazety i/lub czasopisma czyta je w formie elek-
tronicznej, specjalnie opracowanej dla osób niewidomych . Wśród czytających gazety 
 i/lub czasopisma ok. 21% czyta zwykłe wydania papierowe, wspomagając się urządze-
niami powiększającymi; ok. 13% czyta wydania elektroniczne prasy przeznaczone dla 
ogółu czytelników. 

Internet

Około 87% ogółu respondentów korzysta z Internetu, ok. 13% nie korzysta.

Wykres 11 - Korzystanie z Internetu
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Płeć nie różnicuje korzystania, bądź nie korzystania z Internetu. Osoby w wieku powy-
żej 60 lat znacząco rzadziej (ok. 62%) korzystają z Internetu w porównaniu z osoba-
mi z młodszych przedziałów wieku. Korzystanie z Internetu wzrasta wraz z wykształ-
ceniem i wynosi dla osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym ok. 79%, 
z wykształceniem średnim – ok. 88% oraz wykształceniem wyższym ok. 91%. Odsetek 
osób niekorzystających z Internetu jest ponad dwukrotnie wyższy wśród osób zamiesz-
kałych w mniejszych miejscowościach (ok. 16%) w porównaniu z mieszkańcami miast 
wojewódzkich (ok. 9%).

Około 1/3 osób korzystających z Internetu poświęca na ten cel mniej niż 1 godzinę 
dziennie, ok. 40% korzystających poświęca na Internet 2 do 4 godzin dziennie. Korzy-
stających z Internetu przez 5 lub więcej godzin dziennie jest około 29%. 
Poniższy wykres przedstawia zestawienie tematyki najczęściej odwiedzanych stron in-
ternetowych (pełne zestawienie zamieszczono w Aneksie).

Wykres 12 – Zestawienie tematyki najczęściej odwiedzanych stron internetowych

Tematyka stron internetowych odwiedzanych przez osoby z dysfunkcją wzroku nie od-
biega od tematyki stron odwiedzanych przez osoby pełnosprawne. Relatywnie najlicz-
niej odwiedzane są strony portali społecznościowych (ok. 19%), portali ogólnoinforma-
cyjnych (ok. 17%), serwisy pocztowe (ok.17%) oraz filmowe (ok. 15%). Odwiedzanie 
stron o tematyce kulturalnej deklaruje ok. 8% rozmówców korzystających z Internetu.  
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Organizacje działające na rzecz osób niewidomych

Znajomość organizacji działających na rzecz środowiska osób niewidomych można po-
traktować jako wskaźnik aktywności pośrednio wpływający na aktywność w dziedzinie 
kultury. 

Wykres 13 – Znajomość organizacji działających na rzecz osób niewidomych

70% ogółu biorących udział w badaniu deklaruje znajomość jakiejś organizacji działa-
jącej na rzecz osób niewidomych, 30% nie potrafi wymienić żądnej takiej organizacji. 
Poproszeni o wymienienie nazw tych organizacji rozmówcy podali ponad 60 fundacji 
i stowarzyszeń, których pełny wykaz umieszczono w Aneksie do niniejszego raportu.

Rozmówców poproszono także o dokonanie oceny zmian w działalności fundacji i stowa-
rzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, jakie zaszły w ostatnich latach.
 
Wykres 14 – Ocena zmian w działalności organizacji społecznych w ostatnich latach
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Około 60% rozmówców dostrzega pozytywne zmiany w działalności organizacji spo-
łecznych, ok. 1/4 nie dostrzega żadnych zmian w działalności tych organizacji, ok. 18% 
dostrzega zmiany negatywne.

Rozmówcy, którzy dostrzegają pozytywne zmiany w funkcjonowaniu organizacji działa-
jących na rzecz osób niewidomych, wskazują najczęściej na: lepsze w ostatnich latach 
dopasowanie tej działalności do realnych potrzeb (42%), wzrost aktywności (ok. 34%) 
oraz na wzrost liczby organizacji (ok. 16%). 
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Udział w życiu kulturalnym i artystycznym

Odwiedzanie instytucji kultury

Respondentów poproszono o podanie, czy i ile razy odwiedzili w ciągu ostatniego roku 
różne instytucje kultury. Poniższy wykres przedstawia odsetki osób, które odwiedziły 
daną instytucję w ostatnim roku przynajmniej jeden raz. 

Wykres 15 – Odwiedzanie instytucji kultury w ostatnim roku
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Instytucje kultury, które respondenci odwiedzili co najmniej jeden raz w zeszłym roku 
to: muzea (ok. 62%), kino (ok. 58%), teatry (ok. 53%) oraz biblioteki (50%). 

Względnie najmniej osób odwiedziło: operę/operetkę (21%), galerie sztuki (22%) oraz 
filharmonię (28%).

Poniższa tabela prezentuje deklarowaną liczbę odwiedzin w instytucjach kultury w ciągu 
ostatniego roku. 
 
Tabela 1 – Liczba odwiedzin w instytucjach kultury w ostatnim roku
Liczba 
odwie-
dzin

Muzea Kina Teatry Biblio-
teki

Inne 
sale 
koncer-
towe

Ośrodki 
kultury

Filhar-
monie

Galeria 
sztuki

Opera/
operet-
ka

1 do 2 35,0% 22,3% 23,3% 8,0% 25,5% 22,3% 20,8% 14,3% 14,3%

3 lub 
więcej

27,3% 36,3% 29,5% 42,3% 19,8% 21,5% 7,3% 7,8% 7,0%

Nie od-
wiedzał

37,8% 41,5% 47,3% 49,8% 54,8% 56,3% 72,0% 78,0% 78,8%

Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Odsetek respondentów, którzy odwiedzili w ostatnim roku poszczególne instytucje kul-
tury jest nadspodziewanie wysoki. Dotyczy to szczególnie takich instytucji jak muzea, 
kina czy teatry, które z uwagi na bariery dostępowe były do niedawna odwiedzane przez 
osoby niewidome jedynie sporadycznie. Relatywnie wysoki odsetek osób, które w ostat-
nim roku odwiedzały poszczególne instytucje kultury, znajduje wyjaśnienie w technolo-
giach wspierających zastosowanych w tych instytucjach. 

Respondentów zapytano, czy w okresie ostatniego roku brali udział w jakiejś imprezie 
kulturalnej ze specjalnym wsparciem dla osób z dysfunkcją wzroku. Poniższy wykres 
przedstawia odsetki respondentów, którzy brali udział w imprezach kulturalnych z za-
stosowaniem poszczególnych rodzajów technologii wspierającej. 
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Wykres 16 – Udział w imprezach kulturalnych ze specjalnym wsparciem dla niewidomych

Powyższe dane potwierdzają hipotezę, że relatywnie wysoki poziom odwiedzin insty-
tucji kultury jest silnie związany z wprowadzeniem do tych instytucji specjalnych tech-
nologii wspomagających dla osób niewidomych i słabowidzących. Odsetek osób, które 
deklarują, że były w ciągu zeszłego roku, co najmniej jeden raz w kinie lub galerii po-
krywa się z odsetkiem respondentów, którzy deklarują udział w projekcji filmu z au-
diodeskrypcją lub zwiedzenie wystawy plastycznej ze specjalnymi udogodnieniami dla 
osób niewidomych. Można więc założyć, że osoby te chodzą do kina lub do galerii sztuki 
niemal wyłącznie wtedy, gdy film jest audiodeskrybowany lub wystawa posiada udo-
godnienia dla osób niewidomych, np. można dotykać eksponatów. W przypadku innych 
instytucji kultury odsetki osób, które odwiedzały je w zeszłym roku oraz tych, którzy 
byli w nich na imprezach ze specjalnym wsparciem technologicznym nie pokrywają się 
w pełni. Można jednak założyć, że ponad połowa odwiedzających te instytucje zrobiła to 
tylko ze względu na obecność specjalnych technologii wspierających osoby niewidome.

Deskrybowane projekcje filmowe i przedstawienia teatralne oraz wystawy plastyczne 
z udogodnieniami dla osób niewidomych wciąż jeszcze stanowią novum w polskich re-
aliach.  Imprezy takie są w większości przypadków aranżowane przez organizacje poza-
rządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych i współpracujące w tym zakresie 
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z instytucjami kultury. Organizacje te zapewniają nie tylko technologię wspomagającą, 
ale z reguły zajmują się także zapewnieniem widowni. W konsekwencji znaczna część 
wizyt osób z dysfunkcją wzroku w instytucjach kultury ma charakter grupowy i jest zorga-
nizowana przez którąś z organizacji pozarządowych działających na rzecz tego środowi-
ska. Około 70% ogółu respondentów deklaruje, że w okresie ostatniego roku brali udział 
w co najmniej jednej imprezie zorganizowanej przez organizację pozarządową działają-
cą na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Fakt ten zdaje się wyjaśniać stosunkowo nieduże 
różnice w intensywności odwiedzania instytucji kultury przez mieszkańców miast woje-
wódzkich oraz mniejszych miejscowości, gdyż odsetki biorących udział w imprezach zor-
ganizowanych przez organizacje są takie same bez względu na miejsce zamieszkania. 

Udział w festiwalach i imprezach

Nieco ponad 40% ogółu respondentów deklaruje, że w ostatnim roku brali udział w ja-
kimś festiwalu lub w innych wydarzeniach kulturalnych.

Wykres 17 – Udział w festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych

W festiwalach i imprezach kulturalnych znacznie częściej uczestniczą osoby w wieku od 
16 do 40 lat (ponad 50%) niż osoby w wieku powyżej 40 lat (ok. 1/3). Wykształcenie 
znacząco różnicuje udział respondentów w festiwalach i imprezach kulturalnych. Uczest-
niczyło w nich ok. 28% osób z wykształceniem podstawowych lub zawodowym, ok. 39% 
średnim oraz ok. 49% z wyższym wykształceniem.

Respondentów poproszono też o wymienienie nazw festiwali i imprez, w których uczest-
niczyli. Wykaz otrzymanych odpowiedzi jest bardzo obszerny i obejmuje zarówno różno-
rodne imprezy lokalne, jak i bardziej znane festiwale. Z uwagi na bardzo duże rozprosze-
nie odpowiedzi dane te nie nadają się do analizy statystycznej, można je interpretować 
wyłącznie jakościowo. Pełne zestawienie przedstawiono w Aneksie do niniejszego opra-

cowania. 
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Własna aktywność kulturalno-artystyczna

Podejmowane działania artystyczne

Osoby z dysfunkcją wzroku to nie tylko konsumenci kultury, ale także jej twórcy. Respon-
dentów zapytano więc, czy w okresie ostatniego roku podejmowali jakieś działania arty-
styczne lub aktywność związaną bezpośrednio z życiem artystycznym. Około 64% ogółu 
zadeklarowało tego rodzaju aktywność w ostatnim roku, około 36% nie podejmowało 
własnej działalności artystycznej ani aktywności na rzecz takiej działalności.

Poniższy wykres przedstawia odsetki osób, które zadeklarowały podejmowanie róż-
norodnych działań artystycznych, bądź aktywności związanej z takimi działaniami, na 
przestrzeni ostatniego roku. Odsetki na wykresie odnoszą się do całej badanej grupy, 
jednakże nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 
jeden rodzaj aktywności. 

Wykres 18 – Działania artystyczne podejmowane w ostatnim roku
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Około 1/3 respondentów była zaangażowana w organizowanie jakiegoś wydarzenia ar-
tystycznego, ok. 1/4 wszystkich uczestników badania brała udział w jakichś kursach lub 
warsztatach związanych ze sztuką. 

Grę na instrumencie zadeklarowało ok. 21%, śpiew w chórze lub zespole ok. 14%. Własne 
wystąpienie wokalne deklaruje ok. 11%, własny koncert ok. 9% rozmówców. Około 4% 
deklaruje skomponowanie utworu muzycznego.

Działalność artystyczną podejmowały najczęściej osoby najmłodsze w wieku od 16 do 24 
lat. Osoby z tego przedziału wiekowego angażowały się w przedsięwzięcia artystyczne co 
najmniej dwukrotnie częściej niż osoby starsze. W niektórych dziedzinach daje się zauwa-
żyć różnicę pomiędzy aktywnością kobiet i mężczyzn, np. grę na instrumencie deklaruje 
dwukrotnie więcej mężczyzn niż kobiet. Miejsce zamieszkania nie ma istotnego wpływu 
na podejmowanie działalności artystycznej. 

Chcąc sprawdzić, czy osoby angażujące się w organizację przedsięwzięć artystycznych 
działały głownie w środowisku osób niewidomych, czy w środowisku osób pełnospraw-
nych respondentów zapytano, czy w ostatnim roku brali udział w organizacji jakichś dzia-
łań artystycznych, w które były zaangażowane osoby niewidome.

Około 40% rozmówców deklaruje, że brało udział w organizacji wydarzeń artystycznych, 
w których brały też udział osoby niewidome, 60% nie brało udziału w takich wydarzeniach.

Poniższy wykres prezentuje rodzaje wydarzeń artystycznych z udziałem osób niewido-
mych, w organizacji których brali udział respondenci. Odsetki na wykresie odnoszą się do 
ogółu osób, które brały udział w organizacji takich wydarzeń; nie sumują się do 100%, 
ponieważ niektórzy rozmówcy byli zaangażowani w więcej niż jedno wydarzenie.

Wykres 19 – Organizacja wydarzeń artystycznych z udziałem niewidomych
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Osoby, które brały udział w organizacji jakichś wydarzeń artystycznych z udziałem in-
nych niewidomych, najczęściej (ok. 71%) uczestniczyły w wydarzeniu muzycznym lub 
wokalnym, teatralnym (ok. 45%), literackim (ok. 23%). Wydarzenia z dziedziny plastyki, 
fotografii i filmu angażowały zdecydowanie mniejszą liczbę respondentów.

Kontakty z niewidomymi artystami

Chcąc uzyskać szerszy obraz aktywności artystycznej osób z dysfunkcją wzroku, respon-
dentów zapytano, czy znają osobiście jakąś niewidomą artystkę lub artystę. Około 80% 
rozmówców zna taką osobę, 20% nie zna. 

Poniższy wykres ukazuje dziedzinę aktywności artystów z dysfunkcją wzroku, których 
znają respondenci. Odsetki na wykresie odnoszą się do ogółu rozmówców, którzy znają 
jakiegoś artystę i nie sumują się do 100%, gdyż rozmówcy mogli znać więcej niż jednego 
artystę.   

Wykres 20 – Zna artystę w dziedzinie
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Wśród artystów z dysfunkcją wzroku znanych osobiście respondentom zdecydowanie 
dominują artyści z dziedziny muzyki. Ponad 70% ogółu znających jakiegoś artystę zna 
muzyka instrumentalistę, dalszych ok. 56% muzyka wokalistę. Artyści z innych dziedzin 
są znani respondentom znacznie rzadziej – szeroko rozumiana literatura 44%, artyści 
teatralni 24%, sztuki plastyczne 11%. Dane powyższe można traktować jako ogólny 
wskaźnik częstości podejmowania różnorodnych działań artystycznych w środowisku 
osób niewidomych i niedowidzących. 

Innym sposobem kontaktu z aktywnymi artystycznie osobami niewidomymi może być 
regularne czytanie blogów prowadzonych przez takie osoby lub odwiedzanie redagowa-
nych przez nie stron internetowych.   

Wykres 21 – Czytał blogi / strony internetowe prowadzone przez osoby niewidome

Blogi / strony internetowe prowadzone przez niewidomych regularnie odwiedza około 
12% ogółu respondentów. Jednakże tylko niewielu potrafi poprawnie wskazać nazwy / 
adresy takich stron. 

Poniższa tabela przedstawia nazwy blogów / stron prowadzonych przez niewidomych, 
które zostały wymienione przez respondentów.
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Tabela 2 – Nazwy odwiedzanych blogów / stron internetowych prowadzonych przez 
osoby niewidome

Blogi / strony internetowe

APPTECHNOLOGIE

BLOG JOANNY WITKOWSKIEJ

BLOG MIKOLAJA ROTNICKIEGO

BLOG MONIKI ZARCZUK

BLOG -TABLICA ZAWODNICZKI

INFORMATON - BLOG JACKA ZADROZNEGO

JEDNOOCZNI.PL

KLANGO

MOJA SZUFLADA

MUZOMANIAK

PORTAL OBYWATELSKI Osób NIEWIDOMYCH

SKRAWKI ŻÓŁTYCH PAPIERÓW

TYFLONET.COM

TYFLOPODCAST.NET

TYPHLOS

WISNIEWSCY BROTHER

Ocena stanu obecnego i zmian w dostępie do dóbr kultury

Pomiar oceny zarówno aktualnych możliwości udziału osób niewidomych w życiu kul-
turalnym, jak i pomiar zmian, jakie zaszły w tej dziedzinie w ostatnich latach, został 
dokonany za pomocą szeregu pytań wskaźnikowych. Sekwencję tę rozpoczynają pytania 
o samoocenę intensywności korzystania z dóbr kultury. Następnie ocenie poddawane 
były uwarunkowania obiektywne, jak zakres dostępnej oferty kulturalnej, a następnie 
analiza przyczyn niepełnej satysfakcji oraz próby wskazania preferowanych rozwiązań.  

Samoocena możliwości korzystania z dóbr kultury

Około 30% ogółu respondentów ocenia, że uczestniczy w życiu kulturalnym w takim 
stopniu, jakim chce. Ok. 70% deklaruje, iż ich poziom uczestnictwa w kulturze nie jest 
satysfakcjonujący, chcieliby go zwiększyć, lecz napotykają na różne przeszkody i trud-
ności. 
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Wykres 22 – Ocena stopnia uczestnictwa w życiu kulturalnym

Poziom satysfakcji z uczestnictwa w życiu kulturalnym spada wraz z wiekiem. Odsetek 
osób uczestniczących w życiu kulturalnym w stopniu wystarczającym jest najwyższy 
w młodszym przedziale wieku od 16 do 24 lat i wynosi 46% usatysfakcjonowanych. 
W kolejnych grupach wiekowych wskaźnik ten spada i wynosi dla osób w wieku od 25 do 
40 lat – ok. 33%, od 41 do 60 lat – ok. 27% oraz w wieku powyżej 60 lat – 26%. Poziom 
wykształcenia nie różnicuje satysfakcji z udziału w życiu kulturalnym, z wyjątkiem osób 
z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, gdzie odsetek zadowolonych jest wy-
raźnie niższy od średniej i wynosi tylko ok. 18%. Dostrzec też można różnicę w poziomie 
satysfakcji z udziału w życiu kulturalnym pomiędzy osobami zamieszkałymi w miastach 
wojewódzkich (ok.36% usatysfakcjonowanych) oraz w mniejszych miejscowościach (ok. 
25%).

Rozmówców, bez względu na to czy są obecnie zadowoleni ze swojego udziału w ży-
ciu kulturalnym, czy nie, poproszono o wskazanie najpoważniejszych przeszkód w jego 
zwiększeniu.

Poniższy wykres przedstawia zestawienie przeszkód w zwiększeniu udziału w życiu 
kulturalnym. Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ wielu rozmówców podawało 
więcej niż jedną przeszkodę. 
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Wykres 23 – Przeszkody w zwiększeniu udziału w życiu kulturalnym 

Trzy najczęściej wskazywane przez respondentów przeszkody w zwiększeniu ich udzia-
łu w życiu kulturalnym to: problemy z dojazdem do instytucji kultury – 38% wskazań, 
brak czasu ok. 36% oraz brak środków finansowych ok. 28%. Rzadziej wskazywano na 
brak osoby wspomagającej – ok. 21%, brak specjalnych udogodnień dla niewidomych 
w obiektach kultury – ok. 18% oraz brak oferty kulturalnej w miejscowości zamieszkania 
– ok. 15%. Zwraca uwagę fakt, że przeszkody leżące po stronie dostawcy dóbr kultury 
odczuwa stosunkowo niewielu rozmówców – brak rozwiązań wspierających wskazuje 
ok. 18%, zbyt małą liczbę filmów z audiodeskrypcją ok. 10%, zbyt mało przedstawień te-
atralnych z audiodeskrypcją – ok. 6% oraz brak książek w formatach dostępnych ok. 2%.

Ocena oferty lokalnych instytucji kultury

Jak pokazano powyżej ok. 15% ogółu respondentów wskazuje na brak oferty kulturalnej 
w miejscowości zamieszkania jako główną przeszkodę w zwiększeniu swojego udziału 
w życiu kulturalnym. Uczestników badania poproszono też o bardziej szczegółowe oce-
nienie oferty lokalnych instytucji kultury.
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W skali całej próby, bez względu na miejsce zamieszkania, jako niewystarczającą wska-
zywano najczęściej ofertę kin ok. 49%, teatrów ok. 48%, muzeów ok. 43% oraz galerii 
sztuki ok. 39%. Jednocześnie odnotowano znaczne odsetki osób niepotrafiących doko-
nać oceny, wahające się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w przypadku poszcze-
gólnych instytucji kultury. 

Ocena oferty lokalnych instytucji kultury różni się dość znacznie w zależności od miej-
scowości zamieszkania rozmówców. Poniższy wykres przedstawia zestawienie zsumo-
wanych ocen „zupełnie niewystarczająca” plus „raczej niewystarczająca” w zróżnicowa-
niu dla mieszkańców miast wojewódzki oraz pozostałych miejscowości.

Wykres 24 – Ocena aktualnej oferty lokalnych instytucji kultury wg miejsca zamieszkania

Hierarchia ocen aktualnej oferty lokalnych instytucji kultury jest taka sama w przypadku 
mieszkańców miast wojewódzkich, jak i mieszkańców mniejszych miejscowości. Można 
jednak zauważyć, że odsetek osób oceniających tę ofertę jako „niewystarczającą” jest 
każdorazowo znacząco wyższy w przypadku mieszkańców mniejszych miejscowości.  
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Ocena zmian funkcjonowania instytucji kultury  
oraz szans korzystania z dóbr kultury w ostatnich latach

Ocena zmian w ofercie i funkcjonowaniu lokalnych instytucji kultury nastręczyła respon-
dentom znacznie więcej trudności niż ocena ich aktualnej oferty. Odsetki odpowiedzi 
„nie wiem, trudno powiedzieć”, już stosunkowo wysokie przy ocenie oferty aktualnej, 
silnie wzrastają, gdy zapytano o ocenę oferty na przestrzeni ostatnich lat.

Analizując dane przedstawione na poniższym wykresie, trzeba więc pamiętać, że sto-
sunkowo duży odsetek rozmówców nie potrafił dokonać oceny. 

Wykres 25 – Ocena oferty lokalnych instytucji kultury w porównaniu z latami ubiegłymi

Ocena postrzeganych zmian w ofercie i funkcjonowaniu lokalnych instytucji kultury na 
przestrzeni ostatnich lat jest dość mocno zróżnicowana w przypadku poszczególnych 
instytucji. Względnie najwyższy odsetek dostrzegających polepszenie funkcjonowania 
instytucji odnotowano w przypadku: kin (51%), bibliotek (49%), muzeów (ok.47%) oraz 
teatrów (45%). Relatywnie najmniejszy odsetek respondentów dostrzega polepszenie 
oferty i funkcjonowania: sal koncertowych, galerii sztuki oraz domów/ośrodków kultury. 
W tych przypadkach dominuje przekonanie, że nie nastąpiły żadne zmiany, jednakże 
bardzo duży odsetek respondentów nie potrafił dokonać oceny. 
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Ocena zmian zachodzących w ostatnich latach w ofercie lokalnych instytucji kultury nie 
różni się – w odróżnieniu od oferty aktualnej – wśród mieszkańców miast wojewódzkich 
i pozostałych miejscowości. Wyjątek stanowi oferta muzeów, gdzie ok. 57% mieszkań-
ców miast wojewódzkich widzi polepszenie funkcjonowania w stosunku do jedynie 39% 
mieszkańców mniejszych miejscowości. 

Oprócz oceny zmian zachodzących w ostatnich latach w ofercie lokalnych instytucji kul-
tury, rozmówców poproszono także o dokonanie oceny zmian, jakie zaszły w ostatnich 
latach w zakresie ogólnych możliwości korzystania przez osoby z dysfunkcją wzroku 
z dóbr kultury.

Wykres 26 – Aktualne możliwości korzystania z dóbr kultury w porównaniu z latami ubiegłymi

Największy wzrost możliwości korzystania z dóbr kultury w ostatnich latach rozmówcy 
dostrzegają w dziedzinie: Internetu (73%), książek (70%) oraz czasopism (52%). Mniej-
szy odsetek respondentów dostrzega polepszenie możliwości korzystania z: kina oraz 
galerii sztuki i muzeów. Relatywnie najmniejszy postęp dokonał się zdaniem rozmów-
ców w przypadku: telewizji i teatru, gdzie odsetki niedostrzegających żadnych zmian są 
relatywnie najwyższe. 
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Proponowane działania władz i organizacji

Na zakończenie wywiadu rozmówców poproszono o sformułowanie zaleceń i oczekiwań 
wobec władz lokalnych i animatorów kultury, które mogłyby zwiększyć udział osób nie-
widomych w życiu kulturalnym i artystycznym.

Poniższy wykres przedstawia zestawienie zgłoszonych propozycji – odsetki nie sumują 
się do 100%, ponieważ część rozmówców podała więcej niż jedną propozycję.

Wykres 27 – Proponowane działania władz i animatorów w celu zwiększenia udziału 
niewidomych w życiu kulturalnym

Zdecydowanie najwięcej osób (ok. 63%) oczekuje wprowadzenia specjalnych ułatwień 
technicznych, takich jak audiodeskrypcja, do obiektów i instytucji kultury. W dalszej ko-
lejności wskazywano na organizację grupowych wyjść do kina, teatru, muzeum z profe-
sjonalnym przewodnikiem – ok. 26%; ogólne zwiększenie oferty kulturalnej, ciekawsza 
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oferta – ok. 26%; wprowadzenie większych ulg finansowych przy zakupie biletów przez 
osoby niewidome – ok. 26% oraz lepsze informowanie środowiska osób niewidomych 
o istniejącej ofercie kulturalnej – ok. 24%.

Analogicznie do rozwiązań wspierających udział w życiu kulturalnym poproszono roz-
mówców o wskazanie działań mogących zwiększyć własną aktywność artystyczną osób 
niewidomych.

Poniższy wykres przedstawia zestawienie zgłoszonych propozycji – odsetki nie sumują 
się do 100%, ponieważ część rozmówców podała więcej niż jedną propozycję.
 
Wykres 28 – Proponowane działania władz i animatorów w celu zwiększenia własnej 
działalności artystycznej osób niewidomych

Zwiększenia szans rozwoju aktywności artystycznej osób niewidomych rozmówcy upa-
trują głównie w zwiększeniu możliwości kształcenia artystycznego (ok.54%) oraz orga-
nizacji specjalnych zajęć artystycznych dla niewidomych w ośrodkach kultury (ok.50%).  
Zwracano uwagę nie tylko na zwiększenie liczby warsztatów i szkoleń, ale także na zmia-
nę nastawienia organizatorów takich działań, którzy zdaniem niektórych rozmówców 
dyskryminują osoby z dysfunkcją wzroku. Inne proponowane działania to wsparcie fi-
nansowe dla niepełnosprawnych artystów (ok. 30%) oraz organizacja konkursów, wy-
staw twórczości osób niepełnosprawnych (ok. 21%). 
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Aneks A – Tabele

Tabela 3 – Tytuły czasopism i gazet czytanych przez respondentów (pyt.8)

Tytuł Liczebność %

Polityka 36 23,2%

Newsweek 34 21,9%

Claudia 23 14,8%

Wprost 23 14,8%

Gazety Regionalne 17 11,0%

Focus 17 11,0%

Charaktery 15 9,7%

Pochodnia 14 9,0%

Samo Zdrowie 11 7,1%

Gość Niedzielny 10 6,5%

Gazeta Wyborcza 10 6,5%

Dziennik Polski 8 5,2%

Komputer Świat 6 3,9%

Poradnik Domowy 6 3,9%

Wróżka 6 3,9%

Viva 5 3,2%

Żyjmy Dłużej 5 3,2%

Gazeta Prawna 5 3,2%

Poznaj Świat 5 3,2%

Biuletyn Informacyjny 5 3,2%

Angora 4 2,6%

Mój Pies 4 2,6%

Przewodnik Katolicki 4 2,6%

Fakt 3 1,9%

Dziennik Zachodni 3 1,9%

Przegląd Sportowy 3 1,9%

Podróże 3 1,9%

Tele Tydzień 3 1,9%

Mówią Wieki 3 1,9%
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Nowa Fantastyka 3 1,9%

Olivia 2 1,3%

Polska The Times 2 1,3%

Świat Nauki 2 1,3%

Teatr 2 1,3%

Tygodnik Powszechny 2 1,3%

Przekrój 2 1,3%

Cross 2 1,3%

Głos 2 1,3%

Z życia wzięte 2 1,3%

Świat Wiedzy 2 1,3%

Młody Technik 2 1,3%

Ekonomista 2 1,3%

Mamo to Ja 2 1,3%

Do Rzeczy 2 1,3%

Retro 2 1,3%

Naj 1 0,6%

Nexus 1 0,6%

Cała Ty! 1 0,6%

Kino 1 0,6%

New York Times 1 0,6%

Rzeczpospolita 1 0,6%

Kumpel 1 0,6%

Mój Piękny Ogród 1 0,6%

Życie na gorąco 1 0,6%

Cienie i blaski 1 0,6%

Sześciopunkt 1 0,6%

Znaki Czasu 1 0,6%

Wysokie Obcasy 1 0,6%

Auto Świat 1 0,6%

Joga 1 0,6%

Nasz Dziennik 1 0,6%

Super Express 1 0,6%
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Miłujcie się! 1 0,6%

The Times 1 0,6%
 
Tabela 4 – Zestawienie tematyki odwiedzanych stron internetowych (pyt.11)

Tematyki Liczebność %

Społecznościowe 61 18,9%

Portale ogólne 56 17,4%

E-mail 55 17,1%

Filmowe 47 14,6%

Sklepy 41 12,7%

Wyszukiwarki 40 12,4%

Biblioteki 34 10,6%

Informacyjne 31 9,6%

Kulturalne 27 8,4%

Encyklopedie, słowniki 26 8,1%

Prasowe (gazety, czasopi-
sma)

25 7,8%

Praca/uczelnia 22 6,8%

Portale tematyczne 21 6,5%

Komunikacyjne 20 6,2%

Urzędowe 18 5,6%

Fundacje i stowarzyszenia 17 5,3%

Bankowe 16 5,0%

Sportowe 16 5,0%

Dla niewidomych 14 4,3%

Zdrowie, medycyna 12 3,7%

Kulinarne 10 3,1%

Komputerowe 9 2,8%

Radiowe 9 2,8%

Turystyczne 9 2,8%

Technologiczne 7 2,2%

Lokalne 6 1,9%

Muzyczne 5 1,6%

Gry 2 0,6%
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Tabela 5 – Znajomość organizacji działających na rzecz osób niewidomych (pyt.29)

Organizacje działające na rzecz osób niewidomych

Centrum Kultury Wrocław-Zachód (projekt: Wykluczeni z Kultury)

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki 

Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury 

i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „Widnokrąg”

Fundacja „Światło z Małego Rynku”

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a”

Fundacja Aktywizacja

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Fundacja Ari Ari

Fundacja Audiodeskrypcja

Fundacja AVALON

Fundacja Badań i Praktyk Społecznych 

Fundacja Brailówka

Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”

Fundacja do Celu

Fundacja Ekologiczna ARKA

Fundacja Imago

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty” 

Fundacja Kultury Bez Barier

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących VEGA

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych LABRADOR Pies Przewodnik 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka

Fundacja Nasze Dzieci

Fundacja Niewidomych Żeglarzy „Ślepa Kura”

Fundacja Nowe Horyzonty

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”

Fundacja Polskie Towarzystwo Pomocy Ochrony Środowiska 
i Krajoznawstwa Dalekowzroczni 
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Fundacja Pomocy Niewidomym

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”

Fundacja Siódmy Zmysł

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Fundacja VisMaior

Fundacja Widzialni Częstochowa

Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja”

Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

Klub Kibiców Niepełnosprawnych przy Śląsku Wrocław

Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Pionek” 

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej 

Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Niewidomych „Mis-
-Kon” 

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

Okulistyczne Stowarzyszenie Naukowo-Lecznicze „Okulus”

Polski Związek Głuchych

POPON – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących 

Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw „Impuls”

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”

Stowarzyszenie Integracja

Stowarzyszenie Nie Widzę Przeszkód

Stowarzyszenie Niewidomi na Tandemach

Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Wrodzonymi Chorobami Siatkówki „RETINA”

Stowarzyszenie Pomocy Matematyków i Informatyków Niepełnosprawnych Ruchowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” 

Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rekreacji Osób z Dysfunkcją Wzroku „Smrek”

Stowarzyszenie Visus Supremus w Bydgoszczy 

Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 
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Towarzystwo Pomocy Całkowicie Niewidomym „Kret”

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Wielkopolski klub turystyczny niewidomych i słabowidzących „Razem na szlaku”

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”

Tabela 6 – Udział w festiwalach i imprezach kulturalnych (pyt.16)

Nazwy festiwali i imprez kulturalnych

Air Show w Rzeszowie

Akademia Gitary

Audiodeskrypcja w Teatrach

Białostocki Festiwal Kultury Żydowskiej 

Biesiada Licheńska

Biesiada Literacka

Comiesięczne Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 

Country Piknik Mrągowo

Country W  Żorach

Country W Jeleniej Gorze

Country W Nowym Targu

Dni Bielska

Dni Buska-Zdroju

Dni Gorzowa Śląskiego

Dni Łodygowic

Dni Mojego Miasta

Dni Opola

Dożynki

Dzień Białej Laski

Dzień Nauczyciela

Festiwal Biegowy

Festiwal Czyste Country W Wolsztynie

Festiwal Dwóch Teatrów

Festiwal Dźwięku we Wrocławiu

Festiwal Filmowy

Festiwal „Inna Kultura” W Poznaniu;
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Festiwal Kulturalny Organizowany Przez „De Fecato”

Festiwal Kultury Filmów z Audiodeskrypcją w Płocku

Festiwal Kultury I Sztuki Dla Osób Niewidomych W Płocku 

Festiwal Kultury Żydowskiej W Krakowie

Festiwal Kwiatów

Festiwal Literatury Młodej

Festiwal Lutnia „Moja Sztuka Moje Życie”

Festiwal Mazowsza

Festiwal Muzyczny w Krakowie

Festiwal Muzyczny w Lesznie

Festiwal Muzyczny we Wrocławiu

Festiwal Muzyki Młodej Białorusi

Festiwal Muzyki Przyjemnej

Festiwal Muzyczny W Bielsku-Białym

Festiwal Nauki w Warszawie

Festiwal Open’er W Kłodzku

Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Trzciance

Festiwal Piosenki w Opolu

Festiwal Piwa

Festiwal Skrzyżowanie Kultur

Festiwal Szantowy w Polańczyku

Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Festiwal Teatralny

Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Festiwal Vivaldiego

Festiwal Widzących Duszą

Festiwal Widzieć Muzyką

Festiwal Woodstock

Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Festiwal Zdrowego Życia

Festiwal Zorganizowany Przez Miasto Ogrodów w Katowicach

Festiwale Muzyczne w Dąbrowie Górniczej

Festiwale Muzyczne w Kościele w Poznaniu
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Festiwale Muzyki Wiosna w Wągrowcu

Festiwale Radosny Plusk

Festiwale Śpiewu w Tomaszowie Mazowieckim

Festyny

Filmowy Festiwal w Gdyni

Finał Konkursu Muzycznego w Filharmonii

Gala Biesiadna

Imprezy Plenerowe

Impreza Organizowana Przez Kurie

Imprezy Krajoznawcze

Imprezy w Dworku Białoprądnickim

Jarmark Jakubowy Szczecin

Jarmark Podhalański 

Jazz w Pałacu

Kiermasz Sztuki Ludowej

Koncert Andrei Bocellego

Koncert Anity Lipnickiej

Koncert Chrisa Bottiego 

Koncert Golec Orkiestry

Koncert Grupy Hey 

Koncert Igry Gliwice

Koncert Jazzowy w Poznaniu

Koncert Kolęd w Wykonaniu Góralskim

Koncert Lady Pank

Koncert Młodych Talentów w Katowicach

Koncert Noworoczny

Koncert Piknikowy

Koncert Piosenki Poetyckiej

Koncert Piosenki w Płocku

Koncert Rockowy we Wrocławiu

Koncert Sixto Rodrigueza

Koncert T. Love

Koncert W Filharmonii
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Koncert z Orkiestrą Śląską

Koncerty Kabaretowe

Koncerty Muzyczne w Luboniu i Poznaniu

Koncerty Na Muszli Koncertowej w Warszawie

Koncerty w Domu Kultury

Koncerty w Parku

Konferencja Europejska Na Temat Głuchoniewidomych W Lublinie

Konferencje i Festiwale Organizowane w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

Kongres Esperanto,

Konkurs Czytelniczy

Konkurs im. Łucji Prus, 

Krakowskie Juwenalia

Małe kameralne regionalne spotkania

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie

Muzyka Ludowa w Poznaniu

Noc Kulturalna w Częstochowie

Off Festiwal

Ogniskowe Spotkania

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Krakowskiej 

Ogólnopolski konkurs Przebojem na antenę

Open’er Festiwal 

Patriotyczne Spotkania Na Placu Zamkowym w Warszawie

Piknik Lotniczy W Krakowie

Piknik Lotniczy W Nowym Targu

Pokaz Dla Osób Niewidomych

Pokaz Grupy Seniorów W PZN (Wystawiali Sztuki)

Poświęcenie samochodów strażackich 

Przegląd Piosenek z Okazji Dnia Osób Niewidomych

Przegląd Teatrów w Białymstoku

Przegląd Teatrów w Piotrkowie Trybunalskim

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Kielcach

Przegląd Zespołów Folklorystycznych
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Rekonstrukcje historyczne w Zamościu,

Sacrum Profanum 

Sosnowieckie Dni Literatury

Spotkanie z reżyserem filmowym filmu Bogowie

Święto Opola 

Targi Dominikańskie

Terapia przez Sztukę

Transatlantyk Festiwal W Łodzi 

Tydzień Kultury Beskidzkiej

Tydzień Kultury Dostępnej W Kielcach

V Festiwal Sztuki

Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier

Warszawskie Dni Kultury

Warsztaty Dla Osób Niewidomych

Wernisaż w Warszawie

Wianki

Wieczory autorskie

Winobranie

Wiosna Muzyczna w Poznaniu

World Art Sopot

Wycieczki Wędrowne

Wystawa z Audiodeskrypcją – Zachęta (Warszawa);

Wystawa fotografii 

Występy Teatralne w Piotrkowie Trybunalskim

Występy z chórem

Występy zespołów estradowych

Występy chóru w szkole (Respondent prowadzi grupę chóralną w szkole, która daje 
koncerty w różnych miejscach)

Występy w Domu Kultury
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Aneks B – Kwestionariusz

Dzień dobry,

Nazywam się ………………………………… z Fundacji Badań i Praktyk Społecznych. Chciał-
bym zaprosić Pana/Panią do udziału w sondażu dotyczącym sposobu spędzania wol-
nego czasu przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową. Badanie jest realizowane na 
zlecenie Ministerstwa Kultury i jest całkowicie anonimowe. Pana/Pani nazwisko oraz 
inne dane nie będą nigdzie ujawnione. Prosimy o szczere odpowiedzi, Pana/Pani opinie 
mogą się przyczynić do sformułowania przez Ministerstwo polityki kulturalnej korzystnej 
dla osób niewidomych i słabowidzących.

S1. Czy posiada Pan / Pani orzeczoną niepełnosprawność ze względu na wzrok?

[1] Tak

[2] Nie              ZAKOŃCZYĆ WYWIAD

S2.  Jaki jest stopień Pana/Pani niepełnosprawności?

[3] Znaczny (dawniej I grupa)

[4] Umiarkowany (dawniej II grupa)

[5] Lekki (dawniej III grupa)                  ZAKOŃCZYĆ WYWIAD

1. Ile mniej więcej godzin czasu wolnego ma Pan/Pani zazwyczaj w ciągu dnia po 
wykonaniu wszystkich obowiązków?

[1] Mniej niż 1 godzina

[2] 1 godzina

[3] 2 godziny

[4] 3 godziny

[5] 4 godziny

[6] 5 godzin

[7] Więcej niż 5 godzin
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2. Proszę wymienić, co najbardziej lubi Pan/Pani robić w czasie wolnym?

[1] Spotkania ze znajomymi poza domem

[2] Kontakty ze znajomymi poprzez Internet lub telefon – np. Facebook, skype itp.

[3] Spotkania z rodziną, dziećmi itd.

[4] Oglądanie telewizji

[5] Słuchanie muzyki

[6] Czytanie książek

[7] Gry komputerowe

[8] Zajęcia związane z komputerem np. przeglądanie stron WWW

[9] Ćwiczenia sportowe

[10] Spacery, wycieczki

[11] Działalność w organizacjach społecznych

[12] Własna działalność artystyczna – np. muzyczna, teatralna, literacka

[13] Inne hobby

[14] Inne sposoby spędzania czasu, jakie?...............................................................

ANKIETER: nie odczytywać, zakwalifikować formy spędzania czasu podane przez re-
spondenta 

3.Przez ile godzin oglądał(a) Pan/Pani telewizję w przeciętnym dniu w zeszłym tygo-
dniu?

## liczba godzin

[99] W ogóle nie oglądam telewizji                    PRZEJŚCIE DO PYTANIA  5

ANKIETER: wpisać zero, jeśli nie oglądał telewizji w zeszłym tygodniu, zaznaczyć 99 
jeśli w ogóle nie ogląda telewizji
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4. Przeczytam teraz Panu/Pani listę programów telewizyjnych. O każdym z nich pro-
szę powiedzieć, czy jest dla Pana/ Pani:

[1] Zupełnie nieinteresujący

[2] Raczej nieinteresujący

[3] Obojętny

[4] Raczej interesujący

[5] Bardzo interesujący

[99] Nie wiem, trudno powiedzieć     (ANKIETER – NIE ODCZYTYWAĆ)

A. Programy informacyjne………………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 – 5 — 99

B. Filmy……………………………………………………………………………….1 – 2 – 3 – 4 – 5 — 99

C. Transmisje sportowe…………………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 – 5 — 99

D. Programy o kulturze i sztuce………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 – 5 — 99

E. Programy podróżnicze……………………………………………………….1 – 2 – 3 – 4 – 5 — 99

F. Programy przyrodnicze………………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 – 5 — 99

G. Programy edukacyjne…………………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 – 5 — 99

H. Programy rozrywkowe…………………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 – 5 — 99

I. Programy lokalne…………………………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 – 5 — 99

J. Programy religijne………………………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 – 5 — 99

5. Ile książek przeczytał(a) Pan/Pani w ciągu ostatniego roku?

## liczba książek

[99] W ogóle nie czytam książek              PRZEJŚCIE DO PYTANIA 7

ANKIETER: wpisać zero, jeśli nie czytał książek w ostatnim roku, zaznaczyć 99 jeśli 
w ogóle nie czyta książek
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6. Książki w jakiej formie czyta Pan/Pani najczęściej? Proszę wskazać co najwyżej 
dwie możliwości, zaczynając od najważniejszej.

[1] Papierowe wydrukowane zwykłym drukiem powiększonym

[2] Papierowe wydrukowane alfabetem Braille’a

[3] Papierowe czytane przy użyciu urządzeń powiększających

[4] Elektroniczne czytane przez syntezator mowy

[5] Elektroniczne czytane przy pomocy monitora brajlowskiego

[6] Mówione, nagrane przez lektora

[7] Czytane na bieżąco przez osobę pomagającą

7. Czy czyta Pan/Pani regularnie jakieś czasopisma albo gazety?

[1] Tak

[2] Nie             PRZEJŚCIE DO PYTANIA 10

8. Proszę wymienić tytuły czasopism i gazet, które regularnie Pan/Pani czytał(a) 
w ciągu ostatniego roku?

A. Gazety codzienne:………………………………………………………………………………………………

B. Czasopisma – tygodniki, miesięczniki:…………………………………………………………………

9. W jakiej formie czyta Pan/Pani najczęściej gazety lub czasopisma? Proszę wskazać 
co najwyżej dwie możliwości, zaczynając od najważniejszej.

[1] Zwykłe wydanie papierowe czytane za pomocą urządzeń powiększających

[2] Czasopisma papierowe drukowane brajlem

[3] Wydanie elektroniczne przeznaczone dla ogółu czytelników

[4] Wydanie elektroniczne specjalnie opracowane dla potrzeb osób niewidomych

[5] Gazety, czasopisma czytane na bieżąco przez osobę pomagającą

10. Przez ile godzin korzystał(a) Pan/Pani z Internetu w przeciętnym dniu w zeszłym 
tygodniu?

## liczba godzin

[99] W ogóle nie korzystam z Internetu         PRZEJŚCIE DO PYTANIA 12

ANKIETER: wpisać zero, jeśli nie korzystał z Internetu w zeszłym tygodniu, zaznaczyć 
99 jeśli w ogóle nie korzysta z Internetu
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11. Proszę wymienić strony internetowe, które odwiedzał(a) Pan/Pani najczęściej 
w ciągu ostatniego roku?

A.    ………………………………………………………………………………………………………………………

B.    ………………………………………………………………………………………………………………………

C.    ………………………………………………………………………………………………………………………

12. Odczytam teraz Panu/Pani listę różnych obiektów i instytucji kulturalnych. O każdej 
z nich proszę powiedzieć, czy odwiedzał ją Pan/Pani w okresie ostatniego roku i ile 
razy. 

ANKIETER – jeśli respondent nie odwiedzał danej instytucji wpisujemy dwa zera.

A. Kino……………………………………………………………………………………………………………##
B. Teatr……………………………………………………………………………………………………………##
C. Opera / operetka…………………………………………………………………………………………##
D. Filharmonia…………………………………………………………………………………………………##  

E. Inna sala koncertowa………………………………………………………………………………… ##
F. Muzeum………………………………………………………………………………………………………##
G. Galeria sztuki………………………………………………………………………………………………##
H. Ośrodek kultury……………………………………………………………………………………………##
I. Biblioteka……………………………………………………………………………………………………##
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13. Proszę wziąć pod uwagę Pana/Pani doświadczenia z ostatnich lat i ocenić, czy 
obecnie Pana/Pani możliwości korzystania z różnych dóbr kultury są: większe, ta-
kie same czy mniejsze, w porównaniu z latami ubiegłymi. 

[1] Możliwości korzystania są większe

[2] Możliwości korzystania są takie same

[3] Możliwości korzystania są mniejsze

[99] Nie wiem, trudno powiedzieć

A. Sieć Internet…………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99

B. Telewizja………………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99

C. Kino……………………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99

D. Teatr……………………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99

E. Książki…………………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99

F. Czasopisma……………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99

G. Galerie sztuki i muzea……………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99

14. W ostatnich latach niektóre instytucje kultury zaczęły wprowadzać do swojej oferty 
programowej specjalne udogodnienia dla osób niewidomych. Czy w ciągu ostatnie-
go roku brał Pan/Pani udział w:

 [1] Projekcja filmu z audiodeskrypcją, to jest specjalnym komentarzem opisowym 
dla niewidomych widzów

 [2] Przedstawienie teatralne z audiodeskrypcją, to jest specjalnym komentarzem 
opisowym dla niewidomych widzów

 [3] Wystawa plastyczna ze specjalnymi udogodnieniami dla osób niewidomych, 
np. możliwość dotykania eksponatów

 [4] Ekspozycja muzealna z udogodnieniami dla osób niewidomych np. przewodnik 
dźwiękowy lub kompetentny asystent

 [99] Nie brał udziału w żadnym z wyżej wymienionych

15. Czy w trakcie ostatniego roku brał(a) Pan/Pani udział w jakichś festiwalach lub 
innych wydarzeniach kulturalnych?
[1] Tak
[2] Nie                          PRZEJŚCIE DO PYTANIA 17
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16. Proszę wymienić festiwale lub inne imprezy kulturalne, w których uczestniczył 
Pan/Pani brał(a) w ciągu ostatniego roku.

Nazwa festiwalu / imprezy kulturalnej
A.  ………………………………………………………………………………………………………………………
B.    ………………………………………………………………………………………………………………………
C.   ………………………………………………………………………………………………………………………

17. Które z poniższych stwierdzeń lepiej opisuje Pana/Pani sytuację

[1] Uczestniczę w życiu kulturalnym w takim stopniu, w jakim chcę 

[2] Chciał(a)bym uczestniczyć w życiu kulturalnym w większym stopniu, ale różne 
powody mi to uniemożliwiają

18. Proszę wymienić trzy najważniejsze przyczyny, które sprawiają, że w mniejszym 
stopniu Pan/Pani uczestniczył(a) w życiu kulturalnym niż Pan/Pani chciał(a)by

 [1] Problemy z dojazdem do kina, teatru, sali widowiskowej 

 [2] Brak dostępu do książek w formacie dostępnym dla osoby niewidomej

 [3] Brak w placówkach kultury specjalnych udogodnień dla osób niewidomych jak: 
przewodnik głosowy, możliwość dotykania eksponatów, fachowej pomocy perso-
nelu itp.

 [4] Brak lub zbyt mała liczba filmów z komentarzem opisowym dla niewidomych 
(audiodeskrypcja)

 [5] Brak lub zbyt mała liczba przedstawień teatralnych z komentarzem opisowym 
dla niewidomych (audiodeskrypcja)

 [6] Brak odpowiedniej osoby wspomagającej wyjście do kina, teatru, muzeum itp.

 [7] Brak środków finansowych

 [8] Brak oferty kulturalnej w miejscowości zamieszkania

 [9] Trudności z dotarciem do informacji o imprezach kulturalnych

 [10]Inne przeszkody, jakie?...................................................................................

ANKIETER: nie odczytywać, zakwalifikować przeszkody podane przez respondenta 



58

19. Proszę ocenić z punktu widzenia osoby niewidomej ofertę instytucji kultury zloka-
lizowanych w pobliżu Pana/Pani miejsca zamieszkania. Proszę ocenić w skali:

[1] Całkowicie wystarczająca

[2] Raczej wystarczająca

[3] Raczej niewystarczająca

[4] Zupełnie niewystarczająca

[99] Nie wiem, trudno powiedzieć

A. Kina………………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 ----99

B. Teatry……………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 ----99

C. Muzea……………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 ----99

D. Sale koncertowe i inne związane z muzyką………………………………1 – 2 – 3 – 4 ----99

E. Domy / ośrodki kultury……………………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 ----99

F. Biblioteki………………………………………………………………………………..1 – 2 – 3 – 4 ----99

G. Galerie sztuki…………………………………………………………………………1 – 2 – 3 – 4 ----99

20. Czy z punktu widzenia osoby niewidomej dostrzega Pan/Pani w ostatnich latach 
jakieś zmiany w funkcjonowaniu i ofercie tych instytucji?

[1] Oferta i funkcjonowanie instytucji uległo poprawie

[2] Oferta i funkcjonowanie instytucji pozostaje bez zmian

[3] Oferta i funkcjonowanie instytucji uległo pogorszeniu

[99] Nie wiem, trudno powiedzieć

A. Kina……………………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99

B. Teatry…………………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99

C. Muzea…………………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99

D. Sale koncertowe i inne związane z muzyką……………………………………1 – 2 – 3 ----99

E. Domy / ośrodki kultury…………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99

F. Biblioteki……………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99

G. Galerie sztuki………………………………………………………………………………1 – 2 – 3 ----99
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21. Jakie działania powinny Pana/Pani zdaniem podjąć władze i animatorzy kultury, 
aby mógł/mogła Pan/Pani w większym stopniu uczestniczyć w życiu kulturalnym?

 [1] Wprowadzenie specjalnych ułatwień dla osób niewidomych, takich jak: audio-
deskrypcja w kinach i teatrach, przewodniki mówione w galeriach i muzeach

 [2] Wprowadzenie większych ulg finansowych przy zakupie biletów przez osoby 
niewidome

 [3] Organizacja grupowych wyjść do kina, teatru, muzeum z profesjonalnym prze-
wodnikiem

 [4] Lepsze informowanie środowiska osób niewidomych o istniejącej ofercie kultu-
ralnej

 [5] Organizacja imprez kulturalnych specjalnie przeznaczonych dla osób niewido-
mych np. wystawy plastyczne z możliwością dotykania eksponatów

 [6] Zwiększenie liczby wydawnictw książkowych i czasopism w formacie dostęp-
nym dla osób niewidomych

 [7] Ogólne zwiększenie oferty kulturalnej, ciekawsza oferta

 [8] Inne działania, jakie?.......................................................................................

 [99] Nie wiem, trudno powiedzieć

22. Proszę powiedzieć, czy w ciągu ostatniego roku podejmował Pan/Pani któreś 
z działań, jakie wymienię?

 [1] Prowadziłem swojego bloga lub własną stronę internetową

 [2] Byłem członkiem/nią grupy artystycznej lub zespołu artystycznego

 [3] Grałem lub uczyłem się grać na instrumencie

 [4] Byłem członkiem chóru, zespołu lub grupy wokalnej

 [5] Miałem własny koncert

 [6] Miałem własne wystąpienie wokalne

 [7] Brałem/am udział w przygotowywaniu wydarzenia artystycznego

 [8] Brałem/am udział w warsztatach albo kursach artystycznych 

 [9] Wystąpiłem/am w konkursie artystycznym

 [10] Grałem/am w przedstawieniu teatralnym

 [11] Miałem/am wystawę własnych fotografii albo prac plastycznych 

 [12] Napisałem/am artykuł, esej, książkę albo tomik poezji, które zostały opubli-
kowane

 [13] Skomponowałem utwór / utwory muzyczne

 [14] Podjąłem inne działania artystyczne jakie?...................................................
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23. Czy zna Pan/Pani jakąś osobę lub osoby z niepełnosprawnością wzroku, które 
uprawiają działalność artystyczną np. są aktorami, grają na instrumencie lub pi-
szą poezję? 

[1] Tak, znam

[2] Nie, nie znam         PRZEJŚCIE DO PYTANIA 26

24. W jakiej dziedzinie artystyczne działa ta osoba / osoby?

[1] Muzyka instrumentalna

[2] Śpiew

[3] Teatr

[4] Sztuki plastyczne

[5] Fotografia

[6] Poezja, literatura

[7] Inne, jakie?

25. Co Pana/Pani zdaniem powinny zrobić władze oraz animatorzy kultury, aby miesz-
kańcy, także ci z niepełnosprawnością wzroku, mogli bardziej rozwijać swoje zdol-
ności artystyczne?

[1] Specjalne zajęcia artystyczne dla dorosłych mieszkańców w ośrodkach kultury

[2] Wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych artystów

[3] Zwiększenie możliwości kształcenia artystycznego dostępnego dla osób z nie-
pełnosprawnością wzroku

[4] Organizacja konkursów, festiwali, wystaw, twórczości osób niewidomych

[5] Inne działania, jakie?

[99] Nie wiem, trudno powiedzieć

26. Czy w ciągu ostatniego roku brał Pan/Pani udział w jakimś przedsięwzięciu: spo-
tkaniu lub imprezie zorganizowanej przez organizację zrzeszającą osoby niewido-
me lub działająca na rzecz tych osób?

A. Tak

B. Nie        PRZEJŚCIE DO PYTANIA 29

27. W ilu takich spotkaniach lub imprezach wziął Pan/Pani udział w przeciągu ostat-
niego roku

A. LICZBA ………….
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28. Proszę wymienić organizacje działające na rzecz osób niewidomych, które Pan/
Pani zna?

A. ………………………………………………………………………………………………………………………
B.    ………………………………………………………………………………………………………………………
C.    ………………………………………………………………………………………………………………………
D.    ………………………………………………………………………………………………………………………

29. Czy w ostatnich latach dostrzega Pan/Pani jakieś zmiany w działalności organiza-
cji działających na rzecz osób niewidomych?

[1] Tak, dostrzegam zmiany pozytywne

[2] Nie, nie dostrzegam żadnych zmian        PRZEJŚCIE DO PYTANIA 33

[3] Tak, dostrzegam zmiany negatywne

30. Jakie pozytywne zmiany dostrzega Pan/Pani w działalności tych organizacji?  

[1] Organizacji jest więcej

[2] Organizacje są bardziej aktywne

[3] Organizacje podejmują tematy, działania lepiej dopasowane do potrzeb osób 
niewidomych

[4] Inne zmiany pozytywne, jakie?

31. Jakie negatywne zmiany dostrzega Pan/Pani w działalności tych organizacji?

[1] Organizacji jest mniej

[2] Organizacje są mniej aktywne

[3] Organizacje podejmują działania niedopasowane do rzeczywistych potrzeb 
osób niewidomych

[4] Inne zmiany negatywne, jakie?

32. Czy w okresie ostatniego roku uczestniczył Pan/Pani w jakimś wydarzeniu arty-
stycznym, w którego przygotowaniu brały udział osoby niewidome?

[1] Tak

[2] Nie             PRZEJŚCIE DO PYTANIA 36

33. Ile razy w zeszłym roku uczestniczył Pan/Pani w takim wydarzeniu:

A. Liczba ##
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34. Proszę wymienić te wydarzenia artystyczne, w których brał Pan/Pani udział 
w ostatnim roku i w organizacji, których uczestniczyły osoby niewidome

[1] Wydarzenie muzyczne lub wokalne

[2] Przedstawienie teatralne

[3] Wydarzenie literackie – poezja lub proza

[4] Wystawa prac plastycznych 

[5] Wystawa fotografii

[6] Wydarzenie związane z działaniami w Internecie

[7] Inne wydarzenia artystyczne, jakie?

35. Czy w ciągu ostatniego roku regularnie czytał(a) Pan/Pani jakieś blogi albo strony 
internetowe prowadzone przez osoby niewidome?

[1] Tak

[2] Nie             PRZEJŚCIE DO PYTANIA 38

36. Proszę wymienić nazwy tych blogów lub stron internetowych, które Pan/Pani czy-
tał regularnie w ostatnim roku:

A.   ………………………………………………………………………………………………………………………

B.    ………………………………………………………………………………………………………………………

C.    ………………………………………………………………………………………………………………………

D.    ………………………………………………………………………………………………………………………

E.    ………………………………………………………………………………………………………………………

F.     ………………………………………………………………………………………………………………………

G.    ………………………………………………………………………………………………………………………

H.    ………………………………………………………………………………………………………………………
I.     ………………………………………………………………………………………………………………………

Metryczka

37. Płeć:

[1] Kobieta

[2] Mężczyzna

38. Wiek – liczba lat według rocznika urodzenia

[1] ##
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39. Wykształcenie:

[1] Podstawowe

[2] Zawodowe

[3] Średnie

[4] Wyższe

40. Status społeczny:

Obecnie jest Pan/Pani

[1] Uczniem / studentem

[2] Osobą pracującą

[3] Rencistą, emerytem

[4] Osobą niepracującą np. urlop wychowawczy itp.

41. Miejsce zamieszkania:

[1] Miasto wojewódzkie

[2] Inne miasto

[3] Wieś
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