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[Dla instytucji kultury]
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Brief

Instytucje kultury w ramach działań własnych podejmują bardzo mało inicjatyw 
na rzecz aktywizacji społeczno-kulturalnej osób niewidomych, można mówić jedynie 
o pojedynczych przykładach w skali kraju. Często są to działania wynikające z do-
brych relacji ze szkołami, ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi dla osób niewido-
mych lub organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niewidomych. 
Niestety tego typu akcje mają charakter okazjonalny.

Polityka względem osób niewidomych w Polsce

Pierwszym z kluczowych procesów jest zasadnicza zmiana polityki społecznej 
wobec osób niepełnosprawnych w nowej sytuacji ustrojowej. Najistotniejszym ele-
mentem tej zmiany było przyjęcie Ustawy z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu 
i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. To na jej podstawie utworzono 
PFRON oraz stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 
Ustawę można uznać za wyznacznik początku budowy wieloaspektowej, długofalo-
wej polityki państwa wobec niepełnosprawnych. Stanowi ona narzędzie dostosowa-
nia polityki do sytuacji społeczno-politycznej, która pojawiła się po 1989 roku. Wcze-
śniej, kiedy państwo odgrywało dominującą rolę w gospodarce, a najważniejsze 
podmioty gospodarcze były upaństwowione, wiele zdolnych do pracy osób niepeł-
nosprawnych, w tym niewidomych, pracowało w państwowych zakładach zamknię-
tych. Znaczna część z tych zakładów okazała się jednak niewydolna i w warunkach 
wolnej konkurencji po 1989 roku zbankrutowała albo zredukowała zatrudnienie. 
Osoby niepełnosprawne były niejednokrotnie uznawane za obciążenie i zwalniane 
w pierwszej kolejności, co sprawiło, że grupa ta mocniej odczuwała skutki transfor-
macji systemowej. Dlatego celem wielokrotnie już nowelizowanej przywołanej usta-
wy było ustanowienie mechanizmów, które pozwoliłby zwiększyć zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych. 

Ustawa ma w znacznej mierze charakter społeczno-gospodarczy i nie wiąże się 
bezpośrednio ze sferą kultury ani też nie dotyczy wyłącznie osób niewidomych. Nie-
mniej jednak jej znaczenie dla dostępu osób niewidomych do kultury było zasadni-
cze. W głównej mierze dlatego, że w strukturze państwa pojawiły się jednostki orga-
nizacyjne koordynujące i prowadzące działania na rzecz niewidomych (i wszystkich 
innych osób niepełnosprawnych), które miały przełożenie także na sferę kultury. Już 
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sam fakt uregulowania zasad rehabilitacji zawodowej był katalizatorem nowych orga-
nizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niewidomych, które oprócz dzia-
łań aktywizujących zawodowo, podejmować zaczęły często inicjatywy integracyjne 
o charakterze kulturowym. Co więcej, PFRON przeznacza część środków na dofinan-
sowanie innych działań o charakterze społecznym niż aktywizacja zawodowa. Rów-
nież powołany na mocy ustawy Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 
koordynując różne przedsięwzięcia i podejmując ogólne działania na rzecz środowi-
ska (np. konsultując ustawy pod kątem interesów i problemów osób niepełnospraw-
nych), miał pewien wpływ na kwestie związane z uczestnictwem w kulturze. Co praw-
da kultura nie stanowiła nigdy priorytetu działań Pełnomocnika, ale lobbował on na 
rzecz całego środowiska osób niepełnosprawnych i wciąż ma potencjalnie dużą rolę 
do odegrania. Podsumowując można więc powiedzieć, że ustawa o rehabilitacji za-
wodowej była ważnym impulsem do samoorganizowania się społeczeństwa obywa-
telskiego, działającego na rzecz osób niewidomych, które z resztą jest w znacznym 
stopniu współtworzone przez te osoby.

Przywołana Ustawa z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji zawo-
dowej osób niepełnosprawnych stanowiła jedynie pierwszy etap w realizacji polityki 
społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Można przyjąć, że od tego czasu proble-
mom osób niepełnosprawnych poświęcono znacznie więcej regulacji prawnych niż 
we wcześniejszych okresach. Przykładem są chociażby zapisy dotyczące finansowa-
nia i standardów edukacji osób niepełnosprawnych (w tym pojawienie się idei polity-
ki włączającej) czy nadawania programów telewizyjnych w systemie audiodeskrypcji 
przyjęte w ustawie z 1992 roku o radiofonii i telewizji. Innym – jednym z nowszych 
przykładów – jest ratyfikowanie przez Polskę traktatu z Marrakeszu z 27 czerwca 
2013 roku o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, 
słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawa-
nie się z drukiem. Nie tylko na poziomie regulacyjnym, ale i – jak wcześniej już była 
mowa – instytucjonalnym polityka społeczna wobec niepełnosprawnych została po 
1989 roku znacznie zintensyfikowana. 

Pozytywny kierunek przemian prawno-instytucjonalnych nie oznacza, że funk-
cjonująca obecnie polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych jest optymal-
na i nie wymaga dalszych zmian. Wśród ekspertów od polityki społecznej pojawiają 
się nawet głosy, że „od szeregu lat system wsparcia instytucjonalnego w Polsce jest 
modyfikowany, lecz nie prowadzi to do wystarczającej i trwałej poprawy położenia 
społecznego niepełnosprawnych. Osiągnęliśmy punkt, w którym nie wystarcza uzu-
pełnianie i ulepszanie dotychczasowych mechanizmów, ale trzeba podjąć zadanie 
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uformowania nowego, spójnego systemu społecznej (w tym – zawodowej) inkluzji 
osób niepełnosprawnych”. Jednym z zarzutów wobec aktualnie prowadzonej polityki 
społecznej jest zbyt mała uwaga poświęcana aktywizacji obywatelskiej – w tym kul-
turalnej – jako sposobowi głębokiej integracji społecznej. 

Z przeprowadzonej na potrzeby tego raportu analizy można wyciągnąć podob-
ne wnioski. Kilkukrotnie (np. we fragmencie analizującym działania Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) wskazywane były rozwiązania dowodzące, że 
polityka społeczna nie ma charakteru całościowego, a starania na rzecz zwiększenia 
dostępu i uczestnictwa osób niewidomych w kulturze (oraz innych osób niepełno-
sprawnych) nie są wpisane w działania i prowadzone są niejako przy okazji innych 
akcji. Z tego powodu różne inicjatywy często mają charakter jednorazowy i nieskoor-
dynowany z innymi działaniami na rzecz niewidomych. Podsumowując ten wątek, na-
leży więc stwierdzić, że w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat wypracowano zręby 
systemu publicznych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ale wymagany jest 
jego dalszy rozwój w postaci rozszerzenia pola działania i jego modyfikacji.

Wykaz rekomendowanych działań

1. Konieczność opracowania strategii działań na rzecz zwiększenia uczestnic-
twa osób niewidomych w kulturze. Wydaje się, że naturalnym podmiotem inicjują-
cym i koordynującym powstawanie strategii powinien być Pełnomocnik Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych, ale może wystarczający mógłby się okazać wewnętrzny 
dokument MKiDN, w którym za jeden z celów działania obiera się finansowanie po-
prawy dostępu osób niepełnosprawnych do kultury. Strategia może stanowić część 
ogólniejszego programu, ważne jednak, aby wypracowana została lista kluczowych 
form działań i sposobów ich realizacji. Powinny być w niej wskazane cele długotermi-
nowych działań oraz priorytetowe zadania, które powinny być finansowane z budże-
tu państwa albo preferowane w konkursach grantowych (organizowanych np. przez 
PFRON czy MKiDN). Takie działanie pozwoli przełamać słabe strony mechanizmu 
konkursów grantowych, polegające na akcyjności i jednorazowości działań.

2. Włączanie problematyki niepełnosprawności w główny nurt polityki państwa 
i władz publicznych wszystkich szczebli (disability mainstreaming) poprzez opraco-
wanie zasad działań  kluczowych instytucji na rzecz zwiększenia osobom niewido-
mym dostępu do kultury. 

W ramach tych działań powinny zostać wypracowane wytyczne i procedury 
spójne z ogólniejszą strategią obowiązującą w poszczególnych instytucjach i orga-
nizacjach. Na przykład może to być wewnętrzny dokument MKiDN, w którym ustala 
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się osobny konkurs grantowy na finansowanie działań z zakresu aktywizacji osób 
niepełnosprawnych w dziedzinie kultury na zasadach analogicznych do konkursu 
na działania z zakresu edukacji kulturowej czy promocji kultury polskiej za grani-
cą. Innym przykładem przyjętych zadań mogłaby być zasada, że warunkiem uzyska-
nia wsparcia finansowego z MKiDN (zarówno organizacji pozarządowych, jak i pu-
blicznych instytucji kultury) jest dysponowanie stroną internetową przystosowaną 
do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Inną formą pomocy może być 
stworzenie kompletnej bazy danych o działaniach instytucji podległych MKiDN, po-
dejmowanych na rzecz ułatwienia dostępu do kultury osobom niewidomym, na wzór 
bazy ułatwień architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Jeszcze inną formą działań mogłyby być szkolenia o zasięgu zarówno krajowym, 
jak i lokalnym dla pracowników instytucji kultury z problematyki dostępności osób 
niewidomych (i w ogóle osób niepełnosprawnych) do kultury.

3. Utworzenie wyspecjalizowanej instytucji kultury zajmującej się inicjowaniem 
i  koordynacją działań na rzecz zwiększenia dostępu osób niewidomych do kultury. 
Nawiązywałoby ono do tradycji Krajowego Centrum Kultury Niewidomych i mogłoby 
pełnić między innymi takie funkcje jak:

• edukacja widomej większości o sytuacji, problemach i twórczości niewidzą-
cej mniejszości;

• przełamywanie stereotypów połączone z edukacją antydyskryminacyjną 
i promocją tolerancji poprzez organizacje wspólnych wydarzeń artystycz-
nych niewidomych i widzących uczniów i dorosłych;

• dokumentacja i wspieranie twórczości niewidomych twórców;
• aktywizacja kulturalna niewidomych i wspieranie ich twórczości;
• koordynacja działań organizacji pozarządowych na rzecz uczestnictwa osób 

niewidomych w kulturze.  
Jednym z instrumentów realizacji polityki państwa jest powoływanie wyspecja-

lizowanych instytucji przybierających różne formy organizacyjne, które mają długo-
falowo realizować określone zadania finansowane regularnie z dotacji budżetowych. 
Tego rodzaju instytucja mogłaby umożliwić realizację dwóch celów, które trudno 
jest osiągnąć organizacjom pozarządowym, zaangażowanym w ułatwianie dostępu 
do kultury osobom niewidomym. Po pierwsze, za sprawą regularnego finansowania 
pozwoliłaby realizować cykliczne i długofalowe projekty kulturowe. W ten sposób 
przełamana zostałaby słabość obecnego systemu, polegająca na akcyjności i jedno-
razowości działań realizowanych w ramach konkursów projektowych. Taka instytu-
cja mogłaby również koordynować do pewnego stopnia działania poszczególnych 
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organizacji pozarządowych i organizować szkolenia dla liderów społeczności nie-
pełnosprawnych. Po drugie, za sprawą stabilnego wsparcia budżetowego i statusu 
instytucji publicznej miałby znacznie większe szanse stać się szeroko rozpoznawal-
ną jednostką, docierającą do większej liczby odbiorców i podejmującą długofalowe 
działania na zdecydowanie większą skalę niż pełne dobrej woli, ale pozbawione re-
gularnego wsparcia, organizacje pozarządowe.

4. Wykorzystanie możliwości rewolucji technologicznej i podejmowanie dzia-
łań na rzecz większego dostępu osób niewidomych do kultury za pośrednictwem In-
ternetu. Medium to ma ogromny potencjał jeżeli chodzi o efektywne i ekonomiczne 
upowszechnianie dostępu osób niewidomych do kultury. Po pierwsze, można w ten 
sposób udostępniać na specjalnych prawach różne teksty kultury dostosowane do 
potrzeb osób niewidomych (filmy z audiodeskrypcją, audiobooki, etc.) na zasadach 
takich jak oferują omawiane portale Ninateka czy Adapter. Tego rodzaju inicjatywy 
należy wspierać i dążyć do ich intensywnej rozbudowy. Po drugie, Internet może 
być miejscem, w którym udostępnia się aktualne informacje na temat dostępności 
instytucji kultury, takich jak muzea dla osób niewidomych, oraz o różnych działa-
niach aktywizujących tę grupę beneficjentów. Jednak, aby tego rodzaju działania 
były skuteczne, potrzebna jest nie tylko budowa stron internetowych, ale też wspar-
cie w kształceniu informatycznym osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz 
zwiększenia  ich dostępności do Internetu i rozwoju tyfloinformatyki.
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