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Wstęp

Żyjemy w kulturze wizualnej, która wyraźnie faworyzuje wzrok wśród innych
zmysłów. W języku potocznym „zobaczyć” to tyle, co „poznać”: opisujemy rzeczywistość w kształtach i kolorach, poruszamy się w świecie obrazkowych symboli: fotografii, memów, emotikonów i widowisk. Tymczasem możliwości odbioru nie kończą
się na wzroku: w Polsce żyje blisko milion osób, które bardziej niż wzrokiem eksplorują świat dotykiem, słuchem, węchem, smakiem… Ich poruszanie się w przestrzeni publicznej i aktywne korzystanie z tekstów kultury jest mocno ograniczone.
Jakie mają możliwości odbioru sztuki, jak opisują świat, jaka jest ich wrażliwość estetyczna i aktywna twórczość? Co czyni się i co należy zrobić, aby niewidomy i słabowidzący odbiorca kultury nie czuł się pominięty? Instytucje kultury dbają o to, by
likwidować bariery architektoniczne, ale czy wciąż nie pozostajemy ślepi na potrzeby
osób niewidomych, które w równym stopniu co osoby widzące chcą przeżywać przedstawienia teatralne, zapoznać się z wystawą muzealną, rozumieć, z czego śmieją się
widzowie w kinie?
Kwestia uczestnictwa osób niewidomych w kulturze jest tematem w małym stopniu eksplorowanym zarówno na poziomie debaty społecznej, jak i badawczym. W takich warunkach przygotowany został projekt Nie Bądź Ślepy na Kulturę – uczestnictwo
osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 1989–2014, którego głównym celem jest wielowymiarowa analiza biernego i aktywnego uczestnictwa
osób niewidomych w kulturze w trakcie ostatniego ćwierćwiecza.
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2.
3.
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W ramach projektu wyróżniono cztery pola badawcze:
Analiza dotychczasowej działalności w sferze kulturalno-artystycznej instytucji kultury i organizacji pozarządowych na rzecz osób niewidomych, z uwzględnieniem
perspektywy czasowej 1989–2014.
Analiza postaw, motywacji oraz świadomości osób niewidomych względem sfery
artystyczno-kulturalnej, z uwzględnieniem perspektywy czasowej 1989–2014.
Analiza kanoniczności, gatunkowości i cech dystynktywnych twórczości artystycznej osób niewidomych, z uwzględnieniem perspektywy czasowej 1989–2014.
Analiza dostępnej i rozwijanej technologii, w perspektywie jej wykorzystania do
planowanych działań względem aktywności kulturowej, społecznej i artystycznej
osób niewidomych.

Niniejszy raport dotyczy pierwszego z wymienionych pól badawczych, które
obejmuje działania różnego rodzaju podmiotów – zarówno organizacji pozarządowych, jak i instytucji publicznych – na rzecz uczestnictwa osób niewidomych w kulturze. W ramach tej części projektu zastosowano triangulację metod badawczych
i przeprowadzono komplementarne względem siebie badania wykorzystujące dwie
główne metody. W pierwszej kolejności przeprowadzono badania typu desk research
polegające na analizie istniejących danych zastanych o charakterze statystycznym,
urzędowym, aktów prawnych oraz informacyjnym (analiza stron internetowych organizacji działających na rzecz osób niewidomych). Wyniki tych badań – opublikowane w odrębnym raporcie – pozwoliły zebrać istotne informacje na temat sytuacji
osób niewidomych, ale jednocześnie ujawniły braki w istniejących danych oraz różne
nowe wątpliwości i pytania. Spodziewając się, że taka sytuacja może nastąpić, zaplanowano, by sposobem uzupełnienia i weryfikacji uzyskanych danych były wywiady
przeprowadzone z ekspertami. Prezentowany raport stanowi zwieńczenie badań mających na celu analizę uwag ekspertów na temat dotychczasowej działalności w sferze artystyczno-kulturalnej instytucji kultury i organizacji pozarządowych na rzecz
osób niewidomych, z uwzględnieniem przemian zachodzących po 1989 roku. W tak
określonych ramach wskazano trzy szczegółowe pytania badawcze:
1. Na czym polegały przemiany uwarunkowań instytucjonalnych oraz wzorów
uczestnictwa w kulturze osób niewidomych po 1989 roku?
2. Jakie aktualne utrudnienia uczestnictwa w kulturze dostrzegają eksperci znający
sytuację osób niewidomych oraz problematykę animacji społeczno-kulturalnej?
3. Jakie działania należy podjąć zdaniem ekspertów w celu zniwelowania barier
utrudniających uczestnictwo w kulturze osobom z dysfunkcją wzroku?
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Można powiedzieć, że pytanie pierwsze, koncentrujące się na przemianach, dotyczy historii, pytanie drugie, o bariery, mówi o współczesności, a trzecie, o potrzebnych w przyszłości działaniach. Analizie każdego z pytań badawczych poświęcony
został osobny rozdział. Poprzedza je rozdział omawiający przebieg badań i związane
z nim kwestie metodologiczne.
Należy zaznaczyć, że na potrzeby badań – podobnie jak w analizie desk research – przyjęto szerokie rozumienie kluczowego terminu „osoba niewidoma”. Zgodnie z nim za niewidomą uznajemy każdą osobę, która z powodu dysfunkcji wzroku
ma ograniczone możliwości funkcjonowania w życiu codziennym, a zwłaszcza w sferze kultury, bez względu na to, czy posiada zaświadczenie o niepełnosprawności
i czy posługuje się jedynie technikami bezwzrokowymi. Czasami, jeżeli wymaga tego
kontekst opracowania, wprowadzane jest rozróżnienie na osoby niewidzące i słabowidzące. Jeżeli jednak nie jest to zaznaczone, sytuacja osób niedowidzących też jest
brana pod uwagę. Metodologicznym uzasadnieniem takiego rozwiązania jest fakt, że
wiele organizacji działających na rzecz osób niewidzących skupia także osoby niedowidzące i, analizując działalność tych organizacji, bezcelowe byłoby wprowadzanie
sztucznych podziałów. Zauważmy dla przykładu, że większość członków Polskiego
Związku Niewidomych stanowią osoby niedowidzące.
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Metoda badań
i informacje o badaniach

Zastosowany w omawianych badaniach indywidualny wywiad pogłębiony (IDI –
In-depth Interview) jest jedną z najważniejszych jakościowych metod prowadzenia
badań charakteryzujących się stosunkowo niską standaryzacją. Oznacza to, że poszczególne wywiady nie polegają na zadawaniu dokładnie tych samych pytań w identycznej kolejności. Dzięki temu badania cechują się elastycznością – w każdej rozmowie, w zależności od kompetencji interlokutora, można położyć akcent na różne
zagadnienia, które uzupełniają się wzajemnie. Ta właściwość powoduje, że wywiad
pogłębiony stanowi optymalną metodę uzupełniania danych uzyskanych za pomocą
innych metod1. Podstawą wywiadu jest scenariusz składający się z dyspozycji dla
badacza i określający informacje, jakie należy zdobyć (zob. załącznik nr 1.). Dlatego tego rodzaju wywiady nazywa się też wywiadami swobodnymi ukierunkowanymi.
Wszystkie rozmowy zostały nagrane na dyktafon i następnie poddane transkrypcji,
która stała się podstawą analizy.
1

Od dłuższego czasu wywiady pogłębione (jak i metody jakościowe w ogóle) stają się coraz częściej
stosowanym sposobem prowadzenia badań w naukach społecznych. W związku z tym o metodzie
tej napisano dużo. Więcej informacji na temat tej metody można znaleźć na przykład w: U. Flick.
U. (2011). Projektowanie badania jakościowego. Przekł. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; S. Kvale, (2004) „InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego”,
Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana; D. Jemielniak (red.) (2012) „Badania jakościowe”. T. 1 i 2. Warszawa: PWN.
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Można wyróżnić kila typów indywidualnych wywiadów pogłębionych. W tym
wypadku znalazły zastosowanie wywiady eksperckie. Tak ich specyfikę charakteryzują Jakub Stępień i Włodzimierz Rostocki: „W wywiadach eksperckich pytania zadane respondentom dotyczą nie tylko faktów lub stosunku do nich, lecz także prób ich
wyjaśniania i przewidywania. Przyjmuje się zarazem, że respondenci cechujący się
dużym dorobkiem zawodowym lub dobrą quasi-profesjonalną wiedzą na dany temat
(np. sportu amatorskiego), mogą prezentować interesujące propozycje analityczne.
Dzięki wiedzy fachowej i »wyobraźni osadzonej w realiach« mogą również tworzyć
wartościowe (realistyczne) prognozy rozwoju sytuacji w danym fragmencie rzeczywistości społecznej”2.
Podczas badań zastosowano celowy schemat doboru próby. Podstawowym
kryterium doboru ekspertów była znajomość problematyki uczestnictwa osób niewidomych w kulturze. Pomocniczym kryterium było dążenie do uzyskania możliwie
zróżnicowanej grupy ekspertów, którzy w wielorakich kontekstach instytucjonalnych
i społecznych mają do czynienia z badanym zagadnieniem. Przeprowadzono rozmowy zarówno z pracownikami instytucji kultury (pracownicy muzeów odpowiedzialni
za programy edukacyjne, bibliotekarze, pracowniczka domu kultury), pracownikami
placówek dydaktycznych (nauczyciele pracujący z osobami niewidomymi, nauczyciel
szkoły muzycznej, pracownicy biura zajmującego się pomocą osobom z niepełnosprawnościami na dwóch różnych uczelniach), przedstawicielami administracji samorządowej i rządowej zajmującymi się problematyką osób niewidomych oraz animacją kulturową, jak i z działaczami organizacji pozarządowych działającymi na rzecz
osób niewidomych (osoby na stanowiskach funkcyjnych w trzech różnych oddziałach
Polskiego Związku Niewidomych) oraz z przedstawicielami organizacji specjalizujących się w działaniach na rzecz animacji kulturowej osób niewidomych. Wywiady
przeprowadzano w siedmiu różnych miastach. Każdy z ekspertów miał przynajmniej
pięcioletnie doświadczenie w działalności w organizacji pozarządowej albo instytucji
kultury. Wśród 20 ekspertów-informatorów dwie osoby działające w organizacjach
pozarządowych miały niepełnosprawność wzroku.

2

J. Stępień, W. Rostocki, Wywiady eksperckie i wywiady delfickie w socjologii – możliwości i konsekwencje wykorzystania. Przykłady doświadczeń badawczych, „Przegląd Socjologiczny” 1(62)/2013,
s. 90-91.
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Łącznie przeprowadzono 20 wywiadów, które zazwyczaj trwały około jednej
godziny, choć zdarzały się też wywiady dłuższe. Analiza zebranego materiału pozwala uznać, że nasycenie teoretyczne próby jest wysokie. Oznacza to, że ostatnie wywiady w znacznym stopniu potwierdzały już wcześniej uzyskane informacje i tylko
w niewielkim stopniu wnosiły zupełnie nowe wątki lub obserwacje3.
Ze względu na to, że liczba specjalnych placówek edukacyjnych i organizacji
działających na rzecz osób niewidomych jest stosunkowo mała, a część rozmówców – także tych z instytucji kultury – podawała czasami nazwy realizowanych projektów i wydarzeń zdecydowano się na odstąpienie od standardowego działania i nie
podawanie przy każdej cytowanej wypowiedzi numeru (kodu) przypisanego każdemu
wywiadowi. Przyjęto, że na podstawie czterech czy pięciu cytowanych wypowiedzi
danej osoby będzie łatwiej ją zidentyfikować, niż wówczas, gdy nie wiadomo, które
wypowiedzi należą do określonej osoby. Jeśli to konieczne podawane są ogólne informacje charakteryzujące stanowisko i funkcję eksperta, w taki jednak sposób, aby
zagwarantować informatorom anonimowość.

3

Na temat teoretycznego nasycenia próby zob. S. Pasikowski, Granice teoretycznego nasycenia,
„Rocznik Lubuski”, 41/2015, s. 33-40.

9

Przemiany sytuacji osób niewidomych
po 1989 roku

Rok 1989 stanowi istotną cezurę w najnowszej historii Polski. Sekwencja
wydarzeń politycznych obejmująca rokowania Okrągłego Stołu, częściowo wolne
wybory 4 czerwca i niespodziewane powołanie pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego miała ogromne konsekwencje. Nie tylko na poziomie politycznym załamał się funkcjonujący reżim
i rozpoczął proces demokratyzacji, ale głęboką przemianę przeszedł też system
gospodarczy, gdzie centralnie sterowana i niemal w pełni znacjonalizowana gospodarka planowa z dnia na dzień zastąpiona została zasadami kapitalizmu i radykalnie zmieniła się sytuacja materialna, społeczna i kulturowa ludzi (wolność
słowa, zmiana sytuacji mniejszości, etc.). Głębokie przemiany w mniejszym lub
większym stopniu odczuły wszystkie grupy społeczne. Wiele konsekwencji transformacji dotknęło także osoby niewidome. W tym rozdziale omówione zostały
najważniejsze zmiany, które nastąpiły po 1989 roku i zostały przez ekspertów,
znających sytuację osób niewidomych, uznane za istotne. Zgodnie z założeniami
projektu najbardziej interesujące są przemiany uczestnictwa osób niewidomych
w życiu kulturalno-artystycznym, ale jak wynika z zebranego materiału badawczego, przywołane wzory uczestnictwa w kulturze silnie powiązane są z szerszymi
przemianami i dlatego zastosowano tu ujęcie całościowe, pozwalające na szerszy
ogląd tej problematyki.
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Na podstawie przeprowadzonych rozmów można wyróżnić kilka poziomów
przemian o zróżnicowanym znaczeniu. Czasami obszary te zachodzą na siebie i są
od siebie zależne, a czasami nie. Niemniej jednak łączne omówienie ich wszystkich
pokazuje, jak zmieniła się sytuacja niewidomych w ostatnim ćwierćwieczu. Pierwszą
sferą przemian przywoływaną przez ekspertów w wielu rozmowach jest spektrum postaw wobec osób niewidomych. Często dostrzegano, że przez ostatnie 25 lat nastąpiły zdecydowanie pozytywne zmiany i zmniejszyła się rola stereotypów, a nastawienie
do osób niewidomych polepszyło się. Jak to ekspresyjnie ujął jeden z informatorów:
Po pierwsze, na pewno nastawienie społeczeństwa się zmieniło i niewidomy to już nie
jest ten z harmonią, w lenonkach i laską pod kościołem, jako osoba żebrząca, bo taki
stereotyp występował wtedy. Jednocześnie wskazywano jednak, że wciąż jeszcze różne uprzedzenia i stereotypy istnieją. Ten sam informator stwierdził: Mamy dość duży
projekt zawodowy (…) i jak my ich [osoby niewidome – red.] posyłamy potem w różne
miejsca do pracy, to ludzie mówią, matko jedyna, wie pani co, on taki ślepy, ale on jest
świetny w tych różnych rzeczach. Bo znowu myślimy, ślepy, to będzie chodził z białą
laską. To już nie te czasy myślenia. Ale też ja się ludziom nie dziwię, no skąd mają wiedzieć? (…) My ciągle w stereotypach pewnych siedzimy. Niektórzy eksperci jeszcze
wyraźniej akcentowali to, że wciąż istnieją uprzedzenia i zafałszowane, uproszczone
wyobrażenia o niewidomych, i postulowali konieczność realizacji działań edukacyjnych w szkołach oraz kampanii medialnych.
Przemiany postaw wobec niewidomych obejmowały także osoby bliskie,
rodziców i innych członków rodziny osób niewidomych. Wcześniej, podobnie jak
w przypadku opiekunów osób z innymi niepełnosprawnościami, częściej występowała emocja wstydu. Niepełnosprawność bywała traktowana nawet jako domniemana kara za grzechy i w konsekwencji członkowie rodziny sami ograniczali obecność
niewidomych w przestrzeni publicznej. Jeden z informatorów, osoba zaangażowana
w prace organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niewidomych, sam będący osobą słabowidzącą i absolwentem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ulicy Tynieckiej, tak
opisał te przemiany: rodzice jakby mają też większą śmiałość pokazywać swoje dzieci,
że to są nasze dzieci, normalne dzieci. Na przykład, nauczyciele z Tynieckiej opowiadają, że jeszcze 30 lat temu były dzieciaki chowane, po prostu ukrywane. Teraz tak
nie ma, teraz jak ktoś ma niepełnosprawne dziecko, to szuka pomocy na zewnątrz.
A kiedyś bywało tak, że jak ktoś miał niepełnosprawne dziecko, to unikał ludzi.
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Drugi poziom, na którym można dostrzec zmiany, dotyczy przemian instytucjonalnych, obserwujemy też zmiany w innych podmiotach publicznych. Informatorka zajmująca się pomocą studentom z niepełnosprawnościami, w tym niewidomym, tak opowiadała o początkach swojej pracy: Pamiętam, jak zaczynałam,
chyba w 1998 roku, i poszłam właśnie na uniwersytet, kiedy odbywały się egzaminy
wstępne – a nie było wtedy jeszcze BON-ów, czyli biur obsługi niepełnosprawnych
i pełnomocników do spraw studentów niepełnosprawnych – z prośbą o zmianę egzaminów [dla niewidomego kandydata] z pisemnego na ustny. Zapytałam, czy istnieje
taka możliwość i padła odpowiedź od jednego z dziekanów, że jak jest inteligentny,
to sobie poradzi. No a jak sobie poradzi z pisemnym egzaminem, gdzie nie może
wziąć ze sobą lektora? Więc rzeczywiście, i tu mówię o osobach wykształconych,
zmieniła się też wiedza, kto to jest ten niewidomy. I nie mówię tylko o osobach, które
nie wiedzą, ale też o tych, które powinny mieć pojęcie. Przywołany cytat dowodzi,
że zmiany na poziomie społecznym były powiązane ze zmianami instytucjonalnymi. Anegdotka o cynicznym stosunku dziekana pod koniec XX wieku miała taką
wymowę, ponieważ obecnie taka postawa funkcyjnego pracownika uczelni jest nie
do pomyślenia. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest rola specjalnych instytucji
powołanych do asystowania osobom z różnymi niepełnosprawnościami, w tym niewidomym, takich jak biura obsługi niepełnosprawnych na uczelniach, które uświadamiały pracowników, mobilizowały do określonych działań i dążyły do zwiększenia dostępności różnych uczelnianych podmiotów.
Zmiany instytucjonalne zachodzące po 1989 roku należy uznać za istotną
i wielowymiarową przestrzeń przekształceń ułatwiających rozwój osobisty i funkcjonowanie w społeczeństwie osobom niewidomym. W wyniku działań legislacyjnych w 1991 roku powołany został Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowujący różne działania na rzecz osób niepełnosprawnych
skoncentrowane na aktywizacji zawodowej i rehabilitacji beneficjentów, ale dofinansowywano w pewnym stopniu również działania integracyjne i mające charakter aktywizacji kulturowej. W tym samym roku stworzono także urząd Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych koordynującego i inicjującego działania
rządu na rzecz tej grupy. Zadania i sposób funkcjonowania przywołanych podmiotów centralnych i innych instytucji omówiono szczegółowo w raporcie z badań typu
desk research przygotowanym również w ramach niniejszego projektu.
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Specjalny przypadek zmian instytucjonalnych polegał na dostosowaniu istniejących już podmiotów tak, aby zwiększyć ich dostępność dla osób niewidomych.
Odbyło się to na dwa sposoby. Pierwszym było powołanie w ramach istniejących jednostek organizacyjnych specjalnych komórek, mających pomagać osobom niepełnosprawnym. Najlepszym przykładem takich zmian są przywołane już uczelnie wyższe,
gdzie powołano stanowiska pełnomocników osób niepełnosprawnych i biura obsługi
osób niepełnosprawnych (w przypadku większych uczelni), które mają bezpośredni kontakt z interesariuszami i pozwalają im pokonać przynajmniej część barier. Na
podobnej zasadzie powołano również stanowiska pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w jednostkach samorządowych, a nawet w niektórych instytucjach kultury: na przykład w Galerii Sztuki Zachęta jest osoba, która się nazywa nawet specjalista
do spraw dostępności.
Drugi sposób dostosowania istniejących już instytucji do potrzeb osób niewidomych wiązał się z inicjatywą oddolną. Polegał on na tym, że część pracowników
określonej placówki dostrzegła w pewnym momencie konieczność działań poszerzających jej dostępność dla osób z różnymi potrzebami i zaczęła w tym kierunku działać. Z zebranego materiału badawczego wynika, że tego typu inicjatywy pojawiały
się przede wszystkim w instytucjach kultury. Najwięcej na ten temat mówiły informatorki będące pracownicami różnych muzeów. Jedna z nich tak opowiadała o genezie
zmiany podejścia do osób niewidomych i początkach działań systemowych na rzecz
dostępności: Mieliśmy taki projekt „Zobaczyć Niewidzialne”, to był chyba 2008 rok.
To był bardzo duży projekt ze szkołą na Tynieckiej, z którą współpracowaliśmy. Przede
wszystkim dostaliśmy olbrzymie wsparcie od pedagogów z tej szkoły, bo myśmy dopiero zaczynali działać w tym zakresie i nie wiedzieliśmy w ogóle jak to zrobić, czym to
jeść, w którą stronę się odwrócić. Fantastyczny projekt, mnóstwo osób wtedy do nas
przyszło. (…) Nie wiem skąd wziął się pomysł. Czy pomysł wyszedł ze szkoły z Tynieckiej, czy tutaj od nas. Jeździmy na różnego rodzaju konferencje, spotkania i po prostu
z rozmów przy kawie to się urodziło. Ale to nam pociągnęło kolejne działania. I od
tego projektu zaczęliśmy myśleć już bardziej strukturalnie, jak wprowadzić zmiany.
Pierwszą zmianą było umieszczenie w broszurze i na broszurze, którą mamy dla nauczycieli wyróżnienia zajęć, które są bardziej przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Ale w pewnym momencie sobie uświadomiliśmy, że to jest tylko jedna
grupa tak naprawdę, mamy mnóstwo grup niepełnosprawności, one są sprzężone, im
głębiej wchodziliśmy w temat, tym nagle oczy nam się zaczęły otwierać.
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W przywołanej wypowiedzi dostrzec można kwestię pojawienia się odpowiedniego klimatu w instytucjach kultury dla działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami. Informatorka stwierdza, że jeździ na różnego rodzaju konferencje, spotkania
i po prostu z rozmów przy kawie to się urodziło. Świadczy to o tym, że w środowisku
edukatorów pracujących w instytucjach kultury zaczęto się w pewnym momencie zastanawiać, co zrobić, aby instytucje stały się bardziej dostępne dla różnych osób.
Taką tezę inna respondentka sformułowała wprost, stwierdzając, że: jakieś 6-8 lat
temu zaczęło się więcej dziać i zaczęły nagle powstawać różne projekty aktywizujące
osoby niewidome. W wypowiedziach informatorów znaleźć można dwa czynniki, które można uznać za wyjaśnienie pojawienia się tego klimatu. Pierwszym jest ogólny
trend w muzealnictwie i zarządzaniu instytucjami kultury, który wraz z intensywniejszą współpracą z placówkami zagranicznymi zyskuje na popularności w Polsce. Polega on na czynieniu z instytucji kultury miejsc jak najbardziej przyjaznych użytkownikom. Ze świątyń sztuki przekształcają się w miejsca spędzania wolnego czasu, gdzie
niejako przy okazji można obcować ze sztuką. Oto charakterystyka tych szerszych
przemian sprzyjających otwartości na potrzeby niewidomych dokonana przez jedną
z ekspertek: Zmienia się zupełnie w ogóle podejście do muzealnictwa i co za tym idzie,
też przyjmowanie takich grup zagrożonych wykluczeniem. Bardzo mi się podobał tytuł
wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska: „Prosimy dotykać eksponatów”.
Przewrotnie skonstruowany tytuł. My też coś podobnego stosujemy. (…) Muzeum
przestało być już świątynią sztuki, w której eksponat jest zamknięty z gablocie, należy
założyć kapcie i, broń Boże, nie dotykać i nie odzywać się. Tylko my już bardziej, mam
wrażenie, nawet w Polsce, przechodzimy do takiego rozumienia muzeum, że osoba,
która przychodzi do muzeum nie jest gościem, tylko uczestnikiem. Już mówi się o nim,
jako o uczestniku. Czyli już jakby łamiemy tą barierę bierności zwiedzającego, tylko
zapraszamy go do aktywnego uczestnictwa. Przodują w tym oczywiście muzea sztuki,
one mają najłatwiej, najłatwiej im jakby wciągnąć widza w taką interakcję (…)uczestnictwo polega na tym, że jakby to nie muzealnik daje jedyną słuszną wykładnię, na
przykład interpretację jakiegoś dzieła, czy zdarzenia, tylko daje pole do jakiegoś zastanowienia się, dodania czegoś od siebie. Czasami są to bardzo proste metody, to
znaczy zostawienie pustej tablicy na wystawie i takie zachęcenie do dopisania czegoś
od siebie. W kontekście tego opracowania ważne jest, aby nie stracić z pola widzenia,
że omówione zmiany paradygmatu myślenia o instytucjach kultury – bo rzecz nie
dotyczy tylko muzeów, ale analogiczne trendy odnaleźć można na przykład w bibliotekach – zakładają intensyfikację działań na rzecz dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, jak na przykład z dysfunkcją wzroku.
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Drugi czynnik, który w świetle zebranych materiałów przyczynił się do powstania warunków sprzyjających działaniom na rzecz osób niewidomych (i szerzej, osób
z niepełnosprawnościami) w instytucjach kultury, wiąże się ze wzrostem znaczenia
konkursów grantowych w finansowaniu działalności kulturalnej. Konkursy grantowe
stały się istotnym sposobem rozdysponowywania środków po przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej, ponieważ w wyniku akcesji zwiększyła się znacznie ilość dostępnych do uzyskania funduszy. Ponadto obowiązujące w Unii Europejskiej standardy zostały zaadoptowane przez różnych krajowych dysponentów środków na politykę kulturalną. Taki model finansowania umożliwia transparentne rozdysponowane
środków oraz pozwala na precyzyjny wybór i kontrolę wspieranych działań. Z punktu
widzenia omawianych tu zagadnień istotne jest to, że mechanizm konkursowy umożliwia przyznanie premii i przypisanie określonej liczby punktów projektom inkluzywnym, które uwzględniają wymagania różnych grup ze specjalnymi potrzebami, nawet
jeśli nie są one głównymi beneficjentami. Dla przykładu projekt dotyczący wsparcia
rozbudowy dowolnej placówki muzealnej mógł otrzymać większą liczbę punktów
w konkursie grantowym, jeżeli uwzględnione były w nim potrzeby grup z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki takim rozwiązaniom zwiększyła się świadomość sytuacji
osób z dysfunkcjami sensorycznymi wśród animatorów i osób zarządzających instytucjami kultury. Co więcej, system grantowy pozwalał jednocześnie uzyskać środki na
realizację zmian. Dzięki temu, z pozyskanych w ramach konkursów środków, w wielu
instytucjach kultury możliwe stało się między innymi: wyeliminowanie części barier
architektonicznych, „obrajlowanie” muzeów, opracowanie audiodeskrypcji wystaw,
stworzenie wypukłych map i kopii dzieł sztuki pokazywanych niewidomym do oglądania dotykowego, zwiększenie księgozbiorów książki mówionej, zakup urządzeń do
czytania książek, przeszkolenie personelu z zakresu obsługi widzów ze specjalnymi
potrzebami, organizację warsztatów i zwiedzania dla osób z dysfunkcjami narządu
wzroku.
Niemniej jednak we wnioskach z badań typu desk research wskazano również na istotną wadę systemu konkursowego: „Jednocześnie popularyzacja modelu
finansowania działań społeczno-kulturowych w postaci konkursów grantowych na
projekty społeczne skutkuje swoistą akcyjnością – jednorazowością i krótkoterminowością – działań. System ten polega na tym, że jakaś organizacja pozarządowa lub
inny podmiot otrzymuje wsparcie na konkretne jednorazowe przedsięwzięcie albo
trwający najczęściej rok lub dwa projekt i po tym okresie realizowane zadania zosta-
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ją zawieszone”4. W świetle omawianych tu danych zebranych w ramach wywiadów
jakościowych na kwestię akcyjności i krótkotrwałości realizowanych projektów należy spojrzeć inaczej. Okazuje się bowiem, że nawet pojedyncze projekty, w wyniku
których nie pozostają żadne elementy trwałe (np. audiodeskrypcja danej wystawy),
mogą być impulsem do uświadomienia wagi określonych rozwiązań, który inicjuje
bardziej systemowe działania. Najlepszym potwierdzeniem takiej uwrażliwiającej
funkcji konkursów grantowych jest przytoczona już wypowiedź jednej z respondentek opowiadającej o tym, że myślenie o miejscu osób niewidomych w muzeum
i wprowadzenie systemowych zmian rozpoczęło się od jednego projektu. Zostały po
nim nie tylko opisane wybrane dzieła sztuki, ale też mniej uchwytne zmiany postaw
wśród pracowników muzeum. Kiedy informatorka opisywała ogromne znaczenie jednego projektu, zadane zostało jej pytanie: „Czy można powiedzieć, że ze względu na
działania dla niewidomych w pani placówce jest era przed projektem i po projekcie?”
na które odpowiedziała: Tak, poszła taka fala i ona sobie cały czas trwa. My ją cały
czas podtrzymujemy, no robimy kolejne projekty, dokładamy kolejne działania. (…)
Projekt dużo zmienił i przełamał nasze myślenie, bo się nagle okazało, że to jest również nasza publiczność ze specyficznymi potrzebami, na które musimy odpowiedzieć
(…)Tak, ten projekt „Zobaczyć Niewidzialne” bardzo dużo zmienił, naprawdę.
Ogromny wpływ konkursów grantowych na realizację projektów w zakresie
animacji kulturowej i działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami można sobie
uświadomić jedynie wtedy, gdy uświadomimy sobie, że realizują je nie tylko instytucje należące do sektora publicznego, takie jak państwowe i samorządowe instytucje
kultury czy placówki oświatowe. Pieniądze zewnętrzne pozyskiwane w ramach grantów mają największe znaczenie dla trzeciego sektora – organizacji i fundacji, które
są pozbawione stałego dopływu środków w postaci dotacji i subwencji budżetowych.
Jak to ujął jeden z rozmówców, który działa w trzecim sektorze: No chyba tak ogólnie
wiadomo, że najwięcej się uzyskuje z grantów.
Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niewidomych
oraz w sferze kultury i sztuki, eksperci dostrzegli szereg zmian, które nastąpiły w ostatnim ćwierćwieczu. Pierwszą jest ogromny wzrost liczby organizacji pozarządowych po
1989 roku. Trudno podać precyzyjne liczby, ale eksperci zgodnie stwierdzili, że wzrosła
4

F. Czech, Raport z badań typu desk research na temat instytucjonalno-organizacyjnych uwarunkowań
uczestnictwa w kulturze osób niewidomych, Kraków 2015, s. 93.
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zarówno ogólna liczba organizacji pozarządowych, jak i tych, których działania koncentrują się na potrzebach osób niewidomych. W wypowiedziach ekspertów znaleźć
można dwa powody powstawania nowych organizacji pozarządowych koncentrujących
się na potrzebach osób niewidomych. Pierwszym są sugestie, że Polski Związek Niewidomych, będący jedyną rozpoznawaną przez państwo organizacją reprezentującą to
środowisko w okresie Polski Rzeczypospolitej Ludowej, nie dostosował się do nowej
sytuacji, stał się organizacją skostniałą, która skupia prawie wyłącznie osoby starsze.
Trzeba jednak zaznaczyć, że nikt nie wystąpił z otwartą krytyką tej organizacji. Raczej
delikatnie sugerowano potrzebę zmiany. Mówiąc o tej zmianie, jeden z informatorów
stwierdził: kiedyś takim magnesem, który przyciągał do Polskiego Związku Niewidomych była tak zwana legitymacja PZN i ta legitymacja dawała bezpłatne poruszanie
się w komunikacji miejskiej. W tej chwili biała legitymacja osoby niepełnosprawnej wyeliminowała legitymację PZN, ona już nie ma tego znaczenia. Pozostały składki i teraz
świadomość ludzi młodych jest taka, że, (…)75% członków PZN jest powyżej 60 roku
życia, to co ja z tego będę miał? Jako drugi powód powstawania nowych organizacji
eksperci wskazywali przekonanie, że małe, lokalne organizacje mogłyby lepiej odpowiedzieć na specyficzne potrzeby precyzyjnie określonych grup, takich jak na przykład
niewidomi uczniowie czy absolwenci szkół specjalnych. Do tej grupy można zaliczyć
też organizacje pozarządowe zakładane przy placówkach dydaktycznych (na przykład
przez grupę pracowników i rodziców) w celu zdobywania dodatkowych środków na
kształcenie ze źródeł niedostępnych dla placówek dydaktycznych.
Mimo powstania wielu organizacji PZN wciąż pozostaje największą instytucją
zrzeszającą osoby z dysfunkcjami wzroku, która rozporządza oddziałami we wszystkich powiatach. Mimo osłabnięcia jego pozycji i w związku z odpływem części członków, i pojawieniem się licznych nowych organizacji, PZN wciąż odgrywa szczególną
rolę w środowisku osób niewidomych. Jak zauważył informator zorientowany w problemach z działaniem PZN: Polski Związek Niewidomych jest organizacją, która reprezentuje na zewnątrz i jak gdyby, poza tym znowu przez ilość tych organizacji, które się
namnożyły ludzie mają takie mylne, jak gdyby złudne myślenie, wrażenie, że ja już jestem w organizacji dla niewidomych, więc ktoś mnie reprezentuje. Nie jest to prawdą,
bo powiedzmy stowarzyszenie X ma znikomą moc działania na terenie województwa.
Co ja mogę zrobić jako stowarzyszenie? Tymczasem Polski Związek Niewidomych rzeczywiście jest ciałem opiniotwórczym, jest zapraszane w wiele miejsc[jako] reprezentacja niewidomych i w związku z tym rzeczywiście ma swój głos. I jest silnym głosem
osób niepełnosprawnych.
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Jednocześnie w niektórych rozmowach wyczuć można – choć nie są one formułowane wprost – pewne napięcia między poszczególnymi organizacjami trzeciego
sektora działającymi na rzecz niewidomych. Wiąże się z tym problem koordynacji
działań na rzecz środowiska, nie zawsze sprawnego przepływu informacji i nawet
pewnej konkurencji między poszczególnymi organizacjami. Wysyp jednostek, stowarzyszeń, fundacji jest ogromny. Myślę, że nikt jeszcze nie widzi skali problemu,
o której my w tej chwili mówimy. Myślę, że wszyscy działamy w oderwaniu od siebie. My się wszyscy znamy w pewnym sensie, ale, jakby to powiedzieć, jest pewne
współzawodnictwo. Przywołane w wypowiedzi eksperta współzawodnictwo dotyczy
pozyskiwania grantów i nawet przyciągnięcia członków oraz sponsorów. Potwierdza
to następujący cytat: Osób, które powołują organizacje pozarządowe, jest mnóstwo.
Jest tak ogromna ilość organizacji pozarządowych… Chce pan powołać organizację
pozarządową? Bardzo proszę. Skrzykuje pan 15 kolegów i możemy powołać i w tym
momencie tych organizacji jest tak dużo. Potem każda z tych organizacji pisze. I teraz
pan, będąc sponsorem, codziennie otrzymuje jeden, a w miesiącu tyle listów, które piszą: „pomóż mi”. I teraz: kogo wybrać, komu pomóc, kto jest na tej liście rzeczywiście
działającym, kto tylko stara się w ten sposób zarobić…
Stosunkowo niewiele istniejących organizacji pozarządowych koncentruje się
na aktywizacji kulturowej osób niewidomych. Większość stowarzyszeń i fundacji
działających na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku stara się pomóc w zakresie edukacji, pomocy socjalnej, rehabilitacji i integracji. Działania w sferze kultury mają
znaczenie o tyle, o ile są powiązane z integracją i edukacją. Najczęściej przyjmują
charakter przygotowania wyjazdów krajoznawczych połączonych ze zwiedzaniem
miejsc istotnych dla dziedzictwa kulturowego bądź wyjść do instytucji kultury, takich
jak teatry czy muzea. Tylko nieliczne stowarzyszenia promują aktywne uczestnictwo
osób niewidomych w kulturze. Nie ma tu więc analogii do sytuacji w środowisku osób
z dysfunkcjami słuchu, w którym na początku XXI wieku zaczęły powstawać liczne
organizacje działające w sferze kultury, odwołujące się do idei kultury Głuchych5. Pytani o te różnice eksperci wskazywali, że inna sytuacja wynika ze specyfiki niepełnosprawności. Niewidomi nie tworzą odrębnego języka takiego jak Polski Język Migowy
i dlatego uczestniczą znacznie częściej w kulturze głównego nurtu, także aktywnie,
zwłaszcza jako muzycy. Największe znaczenie mają w ich przypadku technologie pozwalające przekroczyć bariery percepcji wizualnej.
5

Zob. F. Czech, E. Wiącek, Kultura Głuchych, „Znak”, październik 2014, nr 713.
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Przywołana kwestia technologii stanowi kolejną przestrzeń zmian. Wielokrotnie
w trakcie rozmów eksperci podkreślali, jak wiele zmieniło się w życiu osób niewidomych i ich dostępie do dóbr kultury w ostatnich latach, dzięki rozwojowi technologii.
Osoby niewidome bardzo skorzystały na rozwoju ogólnodostępnych rozwiązań technologicznych, w tym zwłaszcza na rozwoju technologii informatycznych. Jeden z informatorów – działacz organizacji pozarządowej i jednocześnie osoba niewidoma – tak
opisywał nowe możliwości: dzięki mediom społecznościowym, internetowi, dzięki IT
w ogóle, jeśli chodzi o pewne aspekty typu komunikacja czy dostęp do dóbr multimedialnych, to bariera będzie powoli, moim zdaniem, zanikać. Nie będzie różnicy kiedy ja
z kimś gadam przez Facebooka na przykład, czy to jest osoba niewidoma. Mogę być niepełnosprawnym wzrokowo, tego nawet już się nie odczuwa. No z Facebooka korzystają
osoby niewidome i to bardzo ułatwia życie. To jest dobre, bo to nawet jak osoba siedzi
w domu, to ma kontakt ze światem poprzez media elektroniczne. Dzięki internetowi i coraz powszechniejszym programom do czytania tekstu można nie tylko załatwić wiele
formalności urzędowych, komunikować się ze znajomymi, sprawdzić wiadomości, ale
też znaleźć książki (w formie ebooków, ale i plików odczytywanych przez specjalne programy), pliki muzyczne, filmy i opisy wystaw oraz wydarzeń kulturalnych. Zakres technologii pomocnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku jest znacznie szerszy niż
Internet. Przykładem może być rozwijająca się ostatnio intensywnie technologia druku 3D, która według respondentów bardzo się przydaje przy produkcji replik cennych
eksponatów do pokazywania dotykowego: Teraz mamy drukarki 3D. (…) Na przykład
biżuterię można przecież spokojnie wykonać w 3D i (…) odwzorować różnego rodzaju
elementy, których osoby niewidome mogłyby dotknąć.
Mówiąc o przemianach technologicznych, można dodać, że niektóre zdobywające ostatnio popularność rozwiązania technologiczne utrudniają sytuację osób niewidomych. Jako takie ekspert – osoba niewidoma – wskazał smartfony, na których nie ma
wyraźnie wyczuwalnych klawiszy. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, w znacznej
części wywiadów przewijało się stwierdzenie, że postęp technologiczny pozwolił zniwelować wiele barier utrudniających funkcjonowanie osobom niewidomym i korzystanie z dóbr kultury. Takie spostrzeżenie jest tym bardziej uprawnione jeżeli, oprócz rozwoju ogólnodostępnych technologii, wziąć pod uwagę, że pojawiło się wiele rozwiązań
technologicznych, zrealizowanych przede wszystkim z myślą o osobach niewidzących.
Zaliczyć do tej grupy można chociażby odtwarzacze książek dla niewidomych (tzw. czytaki), specjalne oprogramowanie umożliwiające korzystanie z komputera i analogiczne
aplikacje na telefony komórkowe. Więcej na ten temat można przeczytać w odrębnym
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opracowaniu przygotowanym w ramach niniejszego projektu. W tym miejscu warto tylko
zaznaczyć, że tego rodzaju technologie – według informacji uzyskanych od respondentów – znajdują zastosowanie nie tylko w indywidualnym korzystaniu z dóbr kultury, ale
też w instytucjach kultury, gdzie np. audiodeskrypcja wystawy czy danego eksponatu
może być pobrana na prywatny telefon i zapamiętana. Podsumowując aspekt techniczny słowami jednego z informatorów: Jedno jest bezdyskusyjne. Postęp technologiczny,
który w gruncie rzeczy warunkuje zwiększenie intensywności tego uczestnictwa, dokonuje się. I nie byłoby audiodeskrypcji, gdyby nie ten postęp technologiczny. Nie byłoby
uczestnictwa, gdyby nie programy komputerowe, które dają możliwość buszowania już
również i w internecie czy ściągania różnego rodzaju aplikacji, które dają możliwość
osobom niewidomym przemieszczania się też w Wirtualnym Krakowie, sczytywania różnego rodzaju informacji kulturalnych, które w Sieci są zamieszczane.
Wszystkie przywołane powyżej przemiany – osłabnięcie negatywnych stereotypów, przemiany postaw opiekunów, zmiany instytucjonalne oraz w trzecim sektorze
i wreszcie nowe rozwiązania technologiczne – przyczyniły się do jeszcze jednej zmiany, o której mówili informatorzy. Dotyczyła ona postaw i wzorów zachowań samych
osób niewidomych, które uznane zostały za osoby coraz bardziej samodzielne i aktywne w życiu społeczno-kulturalnym. Jednym ze wskaźników tej samodzielności według
respondentów jest to, że osoby niewidome coraz częściej studiują. Pracownica Biura
Obsługi Niepełnosprawnych na jednej z uczelni, mówiąc o rosnącej asertywności i samodzielności niewidomych studentów, przywołała taki przykład: Chłopak niewidomy,
który jest teraz na filologii romańskiej, jest przepięknym przykładem na to, jak można
z osoby, która przyszła i po integracji nie bardzo wiedziała, gdzie jest prawa i gdzie
lewa strona, jak on się fantastycznie rozwinął, jak on pojechał na Erasmusa sam, wrócił,
opowiadał. On daje świadectwo tego, nie bójcie się, przyjdźcie, studiujcie, dacie sobie
radę. I największą chyba satysfakcją jest, kiedy oni przychodzą i mówią, proszę pani,
w czym my możemy pani pomóc? Ja mówię, kurczę, to się role odwróciły. W tym miejscu warto zaznaczyć, że okres studiowania nie jest tylko czasem zdobywania wiedzy
i podnoszenia kompetencji (jeśli chodzi o taką branżę zawodową, to jest coraz większa
otwartość, ona też niestety wynika z tej techniki, z postępu technicznego, nie ma już 7,
czy 8 zawodów, które były dawniej zarezerwowane tylko dla niewidomych, a niewidomy może być na przykład nauczycielem akademickim, może być w ogóle nauczycielem.
Może pracować w biurze, może pracować na komputerze, to nie jest już jakaś abstrakcja), ale też czasem wzmożonego życia kulturalnego i formowania się wzorów uczestnictwa w kulturze.
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Mówiąc o wzorach uczestnictwa w kulturze, należy zaznaczyć, że jeden z informatorów uznał, iż rosnąca samodzielność niewidomych wraz z możliwościami, które daje technika (zwłaszcza internet), doprowadziła do znacznego wzrostu postaw
indywidualistycznych i zmniejszenia identyfikacji ze środowiskiem oraz placówką
dydaktyczną. Obserwację tę potwierdza również inny respondent w następującej wypowiedzi: W Internecie jest coraz więcej aktywnych niepełnosprawnych. I ponieważ
też udoskonalają się techniki edukacyjne, to niewidomi już nie muszą tylko uczyć się
w ośrodkach, ale mogą iść do integracyjnych szkół. Jest łatwiej, w sensie, są jakieś
światła udźwiękowione, są przełamane te bariery architektoniczne, więc samodzielnie można wychodzić. Jednocześnie jednak, wraz z takimi zmianami wzorów zachowań, zmienia się profil uczestnictwa w kulturze. Kilku informatorów zwróciło uwagę
na olbrzymią rolę placówek edukacyjnych w promocji uczestnictwa zbiorowego, aktywnego i korzystającego z dorobku instytucji kultury. Wskazywali, że w dalszym ciągu łatwiej jest zorganizować wyjście grupowe z opiekunami do muzeum lub teatru,
a osoby kończące edukację znacznie rzadziej (także z braku czasu) korzystają z tego
rodzaju form uczestnictwa w kulturze.
Oto fragment wypowiedzi jednego z informatorów potwierdzający taki stan
rzeczy: największą naszą bolączką (…) jest dotarcie do osób, które mają niepełnosprawność wzroku, tych, które już wyszły poza system nauczania, to jest najgorsza
grupa w ogóle, jeżeli chodzi o niepełnosprawności. Najgorzej jest dotrzeć do dorosłych niepełnosprawnych osób, (…) żeby ich ściągnąć tutaj do muzeum, żeby oni byli
uczestnikami w kulturze. Nie mam pojęcia jak to zrobić, (…) staramy się [trafiać] do
ośrodków różnych, ale z drugiej strony, jeżeli oni nie są w stowarzyszeniu, nie mają
ochoty jakoś bardziej, bliżej właśnie się grupować, to znowu mamy problem. Naprawdę nie wiemy, jak to zrobić. Bo najchętniej byśmy właśnie, oczywiście, że jak są projekty, no to dobrze, no to weźmy właśnie jakieś stowarzyszenie, jakiś dom pomocy,
jakąś szkołę, ale to znowu jest jakaś instytucja, z którą współpracujemy, a my chcemy
indywidualnych ludzi. I nie wiem jak to zrobić. To samo zagadnienie od innej strony ujęła inna ekspertka, pracownica organizacji pozarządowej, sama będąca osobą
niewidomą: Czemu ludzie nie chodzą na przykład do muzeów po szkole? Jak się idzie
z grupą, to przewodnik wie, zdejmuje te sznurki i się dotyka, i mam. A jeżeli się chodzi
samemu, to w każdej sali trzeba mówić, że tu jestem osobą niewidomą i czy coś tam
mogę dotknąć. I jest to też pewien rodzaj dyskomfortu. Jak widać, ukończenie szkoły
i słaby kontakt ze społecznością osób niewidomych w wieku dorosłym wpływa na
uczestnictwo w kulturze, zwłaszcza na kontakt z jego zinstytucjonalizowaną formą.
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Nie należy przez to automatycznie rozumieć, że mamy do czynienia z mniejszą intensywnością uczestnictwa w kulturze osób niewidomych, które ukończyły placówki
oświatowe. Na podstawie materiałów zebranych w wywiadach trudno wyciągać precyzyjne wnioski na temat różnych wskaźników dotyczących zarówno biernego, jak
i czynnego uczestnictwa osób niewidomych w kulturze. Na pewno jednak dla osób
niewidomych, zwłaszcza tych dorosłych, istotny jest, jak wynika z informacji uzyskanych od ekspertki – pracownicy biblioteki, kontakt z książką czytaną, audiobookami.
Znaczną rolę odgrywa też muzyka i radio. W świetle przywołanych wcześniej informacji, jesteśmy jednak przede wszystkim świadkami postępującej indywidualizacji
i digitalizacji tego uczestnictwa, zwłaszcza wśród młodego pokolenia osób niewidomych, których uczestnictwo w kulturze zapośredniczone jest w dużej mierze przez
komputer. Podsumowując można więc powiedzieć, że trendy zmian wzorów uczestnictwa w kulturze są podobne do tych, które obserwuje się wśród osób widzących.
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Aktualne bariery
uczestnictwa w kulturze

Z poprzedniej części, mającej charakter historycznej rekonstrukcji przemian
uwarunkowań uczestnictwa osób niewidomych w kulturze, wywnioskować można,
że po 1989 roku bardzo wiele zmieniło się na korzyść osób z niepełnosprawnościami wzroku. Niemniej jednak nie oznacza to, że osiągnięty już został stan optymalny
i osoby niewidome nie mają żadnych barier utrudniających korzystanie – zarówno
bierne jak i czynne – z szerokiego wachlarza dóbr kulturowych. Celem tej części opracowania jest omówienie kluczowych przeszkód niepozwalających w pełni uczestniczyć w życiu społeczno-kulturowym, które zostały wskazane przez ekspertów w trakcie wywiadów. Pierwszą kwestią, która uderza podczas analizy zebranego materiału,
jest to, że najczęściej wskazywano na problemy, które można uznać za powszechne,
a nie specyficzne dla sytuacji osób niewidomych.
Najczęściej wskazywanym problemem zwiększenia dostępności kultury dla
osób niewidomych był brak pieniędzy. Mówiono o nim w różnych kontekstach. Po
pierwsze, osób niewidomych nie stać na bilety wstępu do różnych instytucji kultury:
Byłam teraz w Warszawie w teatrze, i proszę mi wierzyć, że naprawdę trzeba być dobrze sytuowaną osobą, żeby pójść do teatru. Nieważne, czy on ma audiodeskrypcję,
czy nie ma, ale trzeba najpierw zapłacić [za] bilet, który trzeba mieć, żeby wejść. Sfera
finansowa, nie oszukujmy się, ma ogromne znaczenie. W tym kontekście opisywano problemy finansowe osób niewidomych, które mimo wszelkich zmian nie mają
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na rynku pracy takich samych szans jak inni. Wskazywano też, że zmniejszyły się
dotacje PFRON na dofinansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych i na dofinansowanie
do zakupu tak potrzebnego niewidomym komputera. Drugi kontekst dotyczył organizacji pozarządowych, które również borykają się z problemami finansowymi. No
wie pan, większość organizacji się obawia, te wielkie może nie, ale większość obawia
się, czy znajdzie środki, aby podtrzymać działalność. Trzeba ciągle szukać. Inny respondent działający w trzecim sektorze dodał: Jest w tej chwili bardzo ciężko. Ilość
organizacji, która występuje o dofinansowanie powoduje, że ten tort jest do podziału
dla wielu, więc jest troszkę trudniej. Trzeci kontekst, w jakim mówiono o problemach
finansowych, dotyczył instytucji kultury i placówek edukacyjnych. Wskazywano, że
zwłaszcza mniejsze placówki, te finansowane z pieniędzy samorządowych, borykają
się z problemami tej natury, które uniemożliwiają dostosowanie zbiorów do potrzeb
odbiorców ze szczególnymi potrzebami.
Drugą często wymienianą przeszkodą są utrudnienia biurokratyczne wynikające z niejasności, niedostosowania do potrzeb i zbytniego skomplikowania przepisów
prawnych. Jest więc to znowu problem niespecyficzny dla sytuacji osób niewidomych
i organizacji działających na ich rzecz. Podobnie jak w przypadku trudności finansowych eksperci wskazywali, że przeszkody biurokratyczne dotyczą zarówno jednostek,
jak i organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Wskazywano na brak elastyczności urzędników, którzy nawet jeśli mają dobre chęci, to są ograniczeni przepisami:
Teraz wszyscy choćby chcieli, niestety zasłaniają…, znaczy, nie zasłaniają się, znaczy,
no w pewnym sensie zasłaniają się przepisami, urzędem skarbowym. Na przykład dyrektor chce pomóc, ale wiążą go trochę przepisy związane z tym, że tej zniżki nie może
udzielić. Wskazywano, że chcąc aktywizować kulturowo osoby niewidome, trzeba naginać przepisy i działania o charakterze kulturowym przedstawiać jako zwiększanie
kompetencji, bo w innym przypadku mniejsza staje się szansa na uzyskanie dofinansowania. Niestety, wszelka dotacja i inne rzeczy, które przychodzą z ministerstwa, są
wyraźne napisane na sferę dydaktyczną. Trochę niestety sfera kultury jest wykluczona
z działań, na które my możemy dać jakieś wsparcie. Jeżeli wspieramy udział w jakimś
wydarzeniu artystycznym, warsztatach, to jest zawsze tak trochę zawoalowane, że potrzebne do umiejętności przyszłych zawodowych, czy tego typu rzeczy. Pojawiły się
nawet głosy, że rozwiązania, które z założenia miały być nowatorskie i usprawnić
działanie, mogą utrudnić działanie na rzecz dostępu do kultury osób niewidomych:
w tym momencie tu jest ten ogromny problem, że jeżeli mamy starsze osoby, które są
cudowne, wspaniałe, chcą, ale teraz idąc do urzędu każdy powie nie da sobie rady, bo
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urząd miasta Krakowa w tej chwili już nie przyjmuje dokumentów papierowych, tylko
trzeba zrobić to przez system typu Navicus (…) Gdzie pan teraz znajdzie instytucję,
która przyjmie Panu wniosek napisany odręcznie? A jeżeli pan spojrzy, zapyta mnie
ile kół [najmniejszych jednostek PZN] ma komputery? To odpowiem panu, że może
połowa. Ogólnie rzecz biorąc, mimo że kwestia barier biurokratycznych pojawiała
się w wielu wywiadach, to po analizie poszczególnych wypowiedzi można odnieść
wrażenie, że miały one charakter bardzo ogólnikowy. Miały one wiele cech narzekania na konieczność wypełniania znacznej liczby skomplikowanych dokumentów. Jednak nikt w zasadzie nie wskazał żadnych konkretnych przepisów, które należałoby
zmienić, aby zwiększyć dostępność uczestnictwa osób niewidomych w kulturze. Nie
zaproponowano żadnych konkretnych zmian aktów prawnych, które zmniejszyłyby
bariery biurokratyczne.
W świetle informacji o powyżej omówionych dwóch rodzajach barier – finansowych i biurokratycznych – nie dziwi dające się zauważyć ogólne przekonanie informatorów, że zwiększenie nakładów finansowych, pozwalające na powiększenie
skali aktualnie podejmowanych działań, umożliwiłoby wyeliminowanie istniejących
barier. Słowem, z szeregu wypowiedzi odczytać można przekonanie, że istnieje świadomość oraz dobre pomysły i nawet praktyki i tylko wystarczy je szerzej zastosować.
Na przykład, jak zaznaczono w poprzedniej części raportu, mówi się o tym, jak wiele
zmieniło się po 1989 roku jeżeli chodzi o postawy wobec osób niepełnosprawnych,
ich akceptację i świadomość potrzeb. Ale jednocześnie eksperci wskazywali, że w tej
sferze zostało jeszcze bardzo dużo do zrobienia, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach.
Jak to ujęła informatorka: Absolutnie uważam, że najwięcej zmieniło się jeżeli chodzi
o nastawienie mentalne. Po prostu gdzieś uznaliśmy, że przecież te osoby mają takie
same dokładnie prawa, jak każdy z nas. Ale, no widzi Pan, mówimy o dostępności,
a mamy problem, że ktoś wchodzi z psem do restauracji [odwołanie do nagłośnionej
w mediach na początku 2016 roku sprawy dotyczącej niewidomej kobiety, która nie
została wpuszczona do restauracji z psem przewodnikiem i sąd oddalił jej pozew –
F.C]. No więc są pewne rzeczy do zrobienia. Mentalnie na pewno zmienili się, na pewno inaczej myślimy o osobach z niepełnosprawnością. Chociaż ja przed spotkaniem
z panem, miałam spotkanie z paniami z jednej uczelni prywatnej, no i tam niestety,
niektórzy są jeszcze na poziomie myślenia, że głuchy czy niewidomy nie powinni studiować. Nie widzą ich na studiach. W podobny sposób mówiono o barierach architektonicznych. Z jednej strony wskazywano, że bardzo wiele zrobiono i że stosowane
są – także w Polsce – różne dobre rozwiązania, a z drugiej zdaniem wielu badanych
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bariery architektoniczne stanowią wciąż największą przeszkodę w swobodnym korzystaniu z atrakcji oferowanych przez instytucje kultury, do których trzeba dotrzeć
i w których siedzibach często też nie jest łatwo się poruszać. Zwracano uwagę, że
bariery architektoniczne dotyczą zwłaszcza mniejszych instytucji kultury.
Dostępność budynków, to jest pierwsza bariera, bariera architektoniczna. Jasne, że muzeum stara się i zdobywa nagrody w tej dostępności, mamy windy, mamy
podjazdy, drukujemy przewodniki, mamy audiodeskrypcje, ale to ciągle jest za mało,
ponieważ na przykład dotarcie do nas jest bardzo trudne. Nawet jak budynek jest dostosowany, to dotrzeć do tego budynku, bo na przykład nie ma parkingu, czy na przykład nie ma linii na chodniku, które pozwalają prowadzić laskę.
Ograniczenia dostępności nie pojawiają się jedynie w miejscach, które od
dawna nie były rewitalizowane i nie zawierają rozwiązań przyjaznych niewidomym
z tego względu, że kiedy były projektowane i budowane, nie brane były pod uwagę potrzeby tej grupy osób. Czasami obiekty nowe uwzględniają tylko selektywnie potrzeby niewidomych i rozwiązania ułatwiające dostępność mają charakter
fragmentaryczny, niekonsekwentny. Wracamy – jak mówi jedna z ekspertek – do
potrzeby takiego projektowania uniwersalnego, żeby każdy mógł z tego skorzystać.
Ja w zeszłym tygodniu byłam w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie i oczywiście,
to już zboczenie zawodowe, zaczęłam też patrzeć pod kątem tego, jak to tam jest. Powiększanie, i te wszystkie multimedialne rzeczy, rzeczywiście fajne, ale na przykład
model muzeum, i cokolwiek opisane w brajlu, dopiero na samym końcu. No więc to
trochę też tak od pleców strony. Żeby było. Więc myślę, że aby ta dostępność była
większa, dobrze byłoby, żeby standardem stało się to, że skoro podpisuję już coś,
to również to podpisuję brajlem. Omawiany rodzaj niedociągnięć dotyczy zarówno
planowania nowych budynków użyteczności publicznej oraz całej przestrzeni publicznej, jak i planowania wystaw w instytucjach kultury. Osoba wypowiadająca
przywołane w powyższym cytacie słowa nie rozstrzyga wprost, czy braki w planowaniu i wprowadzaniu rozwiązań proinkluzyjnych wynikają z oszczędności i dążenia do zrealizowania absolutnego minimum pozwalającego uznać dany obiekt za
przyjazny osobom ze specjalnymi potrzebami, braku konsultacji ze specjalistami
i osobami niepełnosprawnymi, czy też ze zwykłych przeoczeń i zaniedbań. Niemniej jednak w wywiadach te trzy przyczyny niedostatecznych działań różnych instytucji na rzecz niewidomych powracały co jakiś czas.
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Kolejny problem, na który zwracali uwagę eksperci w trakcie wywiadów, wiązał
się z działaniem organizacji pozarządowych, mających w celach statusowych wpisane działania na rzecz osób niewidomych. Działacze tych organizacji wskazywali – co
już było wspomniane w poprzedniej części – na niewystarczającą współpracę, słaby
obieg informacji i nawet czasami niezdrową konkurencję między różnymi stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz niewidomych, które rywalizują o granty,
wsparcie sponsorów, zadania zlecone z jednostek samorządu terytorialnego, a nawet
o członków. Fajnie byłoby, gdyby organizacje pozarządowe i różnego rodzaju projekty
uzupełniały się, a nie rywalizowały z edukacją, bo tak się też zdarzało. (…) Podam
przykład z mojej branży zawodowej. Rusza projekt dla młodzieży w maju, to, przepraszam, to dla kogo jest ten projekt, jak szkoła dzienna kończy się, albo w maju, jeśli
kończą maturę, albo z ostatnim dniem czerwca. (…) Myślę, że tutaj przede wszystkim
liczy się przepływ informacji. Oprócz tej techniki i finansów, drugą rzeczą jest współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnego rodzaju instytucjami wspierającymi
osoby niewidome, w ogóle osoby z różnych grup, czy to są niepełnosprawne, czy zupełnie jakieś inne osoby, więc to jest też istotna rzecz, żeby się wspierać i uzupełniać,
a nie rywalizować. Omawiając kwestie obiegu informacji i współzawodnictwa między
różnymi organizacjami i instytucjami, trzeba jednocześnie zaznaczyć, że część informatorów nie dostrzegała tego problemu albo uznawała, że pewne pokrywanie się
działań i brak skoordynowania są naturalną sytuacją i nigdy się ich całkowicie nie
wyeliminuje.
Następna sfera, w której zidentyfikowano przeszkodę uniemożliwiającą pełniejsze uczestnictwo osób z dysfunkcją wzroku, dotyczy projektów społecznych realizowanych na rzecz tej grupy ze źródeł zewnętrznych. Główny zarzut stawiany tym
projektom sprowadza się do tego, że są one krótkotrwałe, nie zapewniają ciągłej,
długotrwałej pracy z grupą beneficjentów ostatecznych. Z jednej strony coś się dzieje, natomiast bardziej chodzi o efekt takich działań. Po pierwsze, te projekty trwają
krótki czas. Potem, po 3 miesiącach, po pół roku, te osoby zostają bez niczego, bo one
zostają bez opieki. Nie ma ciągłości. Nie ma też pewnego systemu rozwiązań, tylko
właśnie to jest takie krótkie. To jest tak jak ze stażami, do widzenia po 3 miesiącach
i tego niepełnosprawnego, czy tego bezrobotnego niepełnosprawnego, zostawiamy.
No i to znowu generuje kolejne inne rzeczy. Dostali pieniądze tylko i wyłącznie na
jakiś czas, a potem niech sobie radzą. Owa doraźność, krótkotrwałość nie pozwala
z jednej strony osiągnąć bardziej trwałych efektów wśród niepełnosprawnych, można uznać, że ma charakter jednorazowego wydarzenia, a z drugiej strony nie pozwala
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organizacjom pozarządowym długofalowo zaplanować działań mających realizować
cele statutowe i tym samym zgromadzić i przeszkolić specjalistów, trenerów i inny
potrzebny personel, co odbija się na poziomie realizacji projektów. Z tym wiąże się
problem doboru nie zawsze najlepszych wykonawców poszczególnych projektów
i w konsekwencji nie zawsze optymalnym gospodarowaniem funduszami. To może
wyglądać na przykład tak, kiedy rozpisujemy projekt, piszemy o tym, że rozpisujemy
go pod kątem… Tam jest ta taka ładna wzmianka o marginalizacji i wykluczeniu społecznym. I teraz większość społecznych projektów tyczy się właśnie tej działki, tam się
podpina osoby bezdomne, niepełnosprawne, z jakimiś problemami alkoholowymi,
naprawdę bardzo dużą rzeszę osób. I w tym momencie na przykład organizacje, które
w ogóle nie brały wcześniej takich osób pod uwagę, wyciągają pieniądze od różnych
organizacji. Opisane sytuacje niewątpliwie się zdarzają, ale trzeba też dodać, że kwestia dystrybuowania środków w ramach konkursów wzbudza wśród ekspertów duże
emocje i istnieją różne mechanizmy pozwalające ograniczyć omawiane problemy.
Podczas rozmów o barierach w dostępności do kultury osób z dysfunkcją
wzroku kilkakrotnie poruszono temat placówek edukacyjnych. Jest on o tyle ważny,
że w świetle omawianych już uwag szkoły pełnią niezwykle istotne funkcje aktywizacji kulturowej. Zbiorowy kontakt z dziedzictwem kulturowym, z kanonem kultury
narodowej jest zapewniany właśnie tam. Dlatego tak istotny jest sposób organizacji systemu szkolnictwa osób niewidomych. W ostatnim czasie wśród ekspertów
zajmujących się pedagogiką specjalną dyskutowane są pomysły likwidacji szkół
specjalnych i przejścia na system edukacji włączającej, w którym dzieci z dysfunkcjami uczą się w ogólnodostępnych szkołach integracyjnych. Te środowiskowe
kontrowersje znalazły oddźwięk w przeprowadzonych wywiadach, gdy była mowa
o barierach. Kilkakrotnie wyraźnie sformułowane zostało stanowisko, że niewidomi uczący się w szkołach ogólnodostępnych wbrew założeniom mają do czynienia
z większymi barierami. Tak ujęła problem ekspertka pracująca z młodzieżą uczącą
się w obu typach placówek: Nie każde dziecko nadaje się do integracji, nie każde
dziecko nadaje się też do szkoły, do ośrodka, chociaż tu jest większa dostępność
niż gdy mówimy o integracji czy nauczaniu włączającym. Podobnie jest z kulturą.
Jeżeli będzie tylko coś dla jakiejś grupy, to zapewniam pana, że to będzie okrzyknięte mianem getta, bo tak jest. Już była mowa, że ośrodki są gettem, że trzeba
zlikwidować. Nieprawda. A co z tymi dzieciakami, które się nie odnajdą? A z kolei
pracując tutaj, w poradni, mam o wiele większy przekrój, bo mam również dostęp
do młodzieży niewidomej, która uczy się w szkołach masowych. I co się okazuje?
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Oni nie mają żadnych kontaktów społecznych. Tam są w getcie, bo, no kto się będzie, przepraszam za wyrażenie, ze ślepym kumplował, albo z kimś, kto ma okulary
jak denka od butelki od szampana, przecież to wiocha. I to są cytaty z młodzieży,
przepraszam, bo to nie jest mój pogląd. Natomiast młodzież, która idzie do takiego ośrodka odżywa. Inna ekspertka stwierdziła jeszcze dosadniej: Do szkół specjalnych trafiają dzieci, które w szkołach ogólnodostępnych nie dostały wsparcia.
Często dzieci niewidome chodzące do szkół ogólnodostępnych są analfabetami.
Nikt tam nie zna Braille’a i one nie są po prostu uczone. Pojawiła się też bardziej
wyważona opinia: Dzieci, które chodzą do szkół ogólnodostępnych, uczestniczą we
wszystkich wydarzeniach, w których uczestniczą klasy. Kolejne pytanie: na ile to
w czym uczestniczą klasy jest dostępne dla dzieci z dysfunkcją wzroku. No nie jest
dostępne. Nie jest dostępne, chyba że nauczyciel będzie wybierał takie wydarzenia,
które są przystosowane dla dzieci z dysfunkcją wzroku. A takich w Warszawie jest
całkiem sporo. Ekspertka wypowiadająca ostatni przywołany sąd, stwierdziła równocześnie, że: Mogłabym przytoczyć wiele przykładów dzieci, które chodzą do zwykłych szkół i odniosły sukces. Świetnie czytają, poruszają się samodzielnie, ale to
wymaga zorganizowanego wsparcia. Ja osobiście uważam, że nauczanie włączające
to jest dobry pomysł, ale wymagający spełnienia licznych wymogów. To nie jest tylko kwestia dobrej woli nauczycieli, ale i systemowej współpracy ze specjalistami. Są
kraje gdzie to dobrze funkcjonuje i wszyscy niewidomi uczą się w szkołach ogólnodostępnych. Jednocześnie jednak wśród ekspertów wypowiadających się na temat
edukacji panowała zgoda, że to placówki specjalne mają znacznie lepszą wiedzę
o dostępnej w danym mieście ofercie instytucji kultury dla uczniów z dysfunkcją
wzroku niż szkoły ogólnodostępne, gdzie wiele tego typu informacji po prostu nie
dociera. Niemniej jednak uczęszczanie do szkół specjalnych też może wytwarzać
bariery utrudniające uczestnictwo w pewnych formach życia społeczno-kulturalnego. W tym kontekście przywoływana już przed chwilą ekspertka stwierdziła:
Oceniam umiejętności w zakresie samodzielnego poruszania się i orientacji w przestrzeni w innych krajach znacznie wyżej niż w Polsce. Po pierwsze, dzieci z ośrodków
uczą się poruszać w ośrodkach. Dzieciak z Lasek świetnie poruszają się na terenie
Lasek. Jak jest organizowany wyjazd do Warszawy – proszę zobaczyć: potrzebna jest
organizacja wyjazdu do Warszawy – to już się pojawiają obawy, bo tam są ruchome
schody, tramwaje, których nie ma w lesie. To samo jest w Owińskach. Przywołane
w wypowiedzi Laski i Owińska to specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla osób
niesłyszących, znajdujące się w niewielkich miejscowościach na obrzeżach odpowiednio Warszawy i Poznania.
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W kontekście problemów z orientacją w terenie – których nigdy w pełni nie da się
wyeliminować – warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną barierę uczestnictwa w kulturze
wskazywaną przez ekspertów. Polega ona na zbyt małej dostępności przewodników,
którzy mogliby asystować osobom niewidomym chcącym uczestniczyć w różnych wydarzeniach artystycznych i kulturalnych: Bardzo często przeszkodą jest brak przewodnika i lęk przed wyjściem w nieznane otocznie, które nie zostało wcześniej przećwiczone,
poznane. Znam osoby, które wszędzie jeżdżą, po różnych krajach, ale to jest absolutna
mniejszość. Większość niewidomych obawia się, jak będzie jak spróbują wyjść w nieznane rejony. Nie mówię tu tylko o dojeździe do tego miejsca. Ale tam też się trzeba
zorientować. Gdzie jest szatnia, gdzie jest moje miejsce. I z tego powodu rezygnują z wyjazdu. A jak się znajdzie, ktoś kto pomoże, to już chętnie niewidomi idą.
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Propozycje działań na rzecz aktywizacji
kulturowej niewidomych

Ostatni, trzeci, ogólny problem poruszany w trakcie wywiadów dotyczył przyszłości i tego, co powinno być zdaniem ekspertów zrobione, aby zniwelować bariery
utrudniające osobom z niepełnosprawnością wzroku dostęp do pełniejszego uczestnictwa w kulturze. Eksperci byli proszeni o podanie egzemplifikacji konkretnych pomysłów i rozwiązań, z którymi zetknęli się na przykład za granicą albo w którymś
z polskich miast. Na podstawie wypowiedzi można wyróżnić propozycje dotyczące
różnych wymiarów uczestnictwa w kulturze, ale zdecydowanie najwięcej dotyczy
dwóch: instytucji kultury i projektów społeczno-edukacyjnych.
Pierwsza sfera, w której zdaniem ekspertów można wprowadzić duże zmiany,
wiąże się z funkcjonowaniem instytucji kultury. W ich opinii myślenie o dostępności dla wszystkich odbiorców powinno się zacząć na długo przed otwarciem danej
placówki. Ekspertka pracująca w jednym z dużych polskich muzeów opowiadała: My
jesteśmy totalnie zafascynowani brytyjskimi muzeami i holenderskimi. To co oni robią… Zawsze wszyscy mówili, że Anglosasi są fantastyczni. Ale to co w Holandii w tej
chwili robią… Holendrzy w tej chwili biją ich na głowę, naprawdę, to jest niesamowite.
Tam przede wszystkim jest po pierwsze pełna partycypacja. Jeżeli powstaje muzeum,
powstaje wystawa, starają się zaprosić, ile się da grup społecznych do omówienia
wystawy, która jeszcze jest w powijakach. Udogodnienia absolutnie są pod tych ludzi,
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oni mówią, czego chcą od muzeum. Przywołana w tej wypowiedzi wizja jest urzeczywistnieniem idei projektowania uniwersalnego (ang. universal design), polegającego
na takim urządzaniu przestrzeni publicznej i budynków użyteczności publicznej, aby
były one dostępne dla wszystkich użytkowników bez względu na ich specjalne potrzeby, bez konieczności późniejszych działań na rzecz dostosowania, które zazwyczaj są trudne do zrealizowania i mają charakter kompromisowy. Wątek ten pojawił
się już w analizie, kiedy była mowa o tym, że nie wszystkie nowe instytucje kultury
w Polsce – w tym powstające ostatnio licznie muzea – spełniają te warunki.
Drugie rozwiązanie, które mogłoby poprawić funkcjonowanie instytucji kultury, polega na zatrudnieniu specjalisty-konsultanta zajmującego się potrzebami osób
z różnymi niepełnosprawnościami: Jest cudowne rozwiązanie, które mają i w Tate Gallery i w British Museum. Mają tam osobę, która jest niepełnosprawna i jest na etacie
w muzeum. I to jest niesamowite, to jest też człowiek, który ma również swojego asystenta, bo on nie może się poruszać sam, bo akurat jeżeli chodzi o British tam ten pan
jest niewidomy (…), jest na etacie, totalnie wszystko przez tego człowieka przechodzi.
Od remontu toalet po wystawy, które są organizowane, program edukacyjny, politykę promocyjną. Wszystko przechodzi przez niego i to jest fantastyczne, on totalnie
wszystko wie, co się dzieje w muzeum. Szkoli na przykład również personel pierwszego kontaktu, czyli osoby na przestrzeni galerii, czy w kasach, żeby umiały się zachować i umiały opowiedzieć w odpowiedni sposób. Jest takim rzecznikiem. I w większości instytucji kultury w Wielkiej Brytanii taki rzecznik występuje. U nas tego nie
ma nigdzie, nigdzie tego totalnie nie ma. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w Polsce takie rozwiązanie nie jest zupełnie obce, ponieważ, jak powiedziała ekspertka
z branży muzealnej: na przykład w Galerii Sztuki Zachęta, że jest osoba, która się
nazywa nawet specjalista do spraw dostępności. Z uzyskanych informacji nie wynika,
czy jest to osoba niepełnosprawna. Natomiast respondentka przyznała, że w części
większych muzeów w Polsce, nawet jeżeli nie ma odrębnego stanowiska specjalisty do spraw dostępności, to niektóre jego funkcje pełnią edukatorzy muzealni i na
przykład konsultują poszczególne rozwiązania z ekspertami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się określonymi grupami osób. Dzieje się to jednak zazwyczaj
doraźnie, na przykład w trakcie przygotowania jakiegoś projektu społecznego lub
edukacyjnego realizowanego przez muzeum albo, czasami, przy pracach nad nową
wystawą. Dlatego pojawiła się sugestia, że dobrym pomysłem mogłoby być nie tyle
stworzenie odrębnego stanowiska specjalisty do spraw dostępności, co może być
drogim rozwiązaniem, ale wyznaczenie jednemu z pracowników, na przykład edu-
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katorowi muzealnemu, funkcji koordynatora do spraw dostępności, który w mniejszym zakresie realizowałby te same zadania. Ważne jest to, że problem dostępności
instytucji kultury byłby monitorowany permanentnie a nie incydentalnie. Koordynator – oprócz innych swoich obowiązków – byłby odpowiednio przeszkolony przez
ekspertów, utrzymywałby kontakt z organizacjami trzeciego sektora i placówkami
edukacyjnymi pracującymi z osobami ze szczególnymi potrzebami, sugerując rozwiązania dotyczące zwiększenia dostępności siedziby i wydarzeń w danej siedzibie
kultury, jednocześnie przekazując o informacje o dostępnych działaniach potencjalnym odbiorcom z niepełnosprawnościami. Dodać można, że funkcja koordynatora
do spraw niepełnosprawności nie musi funkcjonować jedynie w muzeach, ale też na
przykład w teatrach czy filharmoniach i operach oraz bibliotekach.
Podobny pomysł do omówionej idei pełnomocników i koordynatorów do spraw
dostępności przedstawiła inna ekspertka: W Paryżu są niewidomi przewodnicy. Jest
muzeum przygotowane w taki sposób, że jest niewidomy przewodnik, odpowiednio
wykształcony, ze wszystkimi certyfikatami europejskimi, i on jako osoba niewidoma
oprowadza grupy, niekoniecznie niewidomych, widzących też. Wydaje się, że takie
rozwiązanie mogłoby funkcjonować zwłaszcza w mniejszych instytucjach kultury,
których kadra jest wąska i nie stać ich na zatrudnienie pełnomocnika do spraw dostępności, a pracownicy mają zbyt dużo obowiązków, aby przejąć funkcję koordynatorów. Spełnić mógłby je niewidomy przewodnik (albo szerzej przewodnik/kustosz
z niepełnosprawnością). Warunkiem powodzenia tego projektu jest jednak jakaś forma systemowego dofinansowania tych stanowisk lub innych zachęt, ponieważ trudno jest zakładać, że placówki bez nich będą działać w tym kierunku.
Kolejny pomysł, który pojawił się w trakcie wywiadów, dotyczył pogłębienia
współpracy między poszczególnymi instytucjami kultury w zakresie wymiany doświadczeń oraz współpracy przy przygotowywaniu wystaw i wypożyczaniu materiałów ułatwiających dostęp do kultury osobom niewidomym (np. replik) albo tworzenie objazdowych wystaw, które można pokazywać także w mniejszych ośrodkach.
Ekspertka pracująca w jednym z muzeów stwierdziła, że zalążek takich działań już
istnieje: Zachęta, już przeze mnie przywoływana, stworzyła taki pakiet dzieł, nie wiem
ilu, kilkunastu zdaje się, które były nawet tak bardzo estetycznie zapakowane w taką
teczkę, i one były faktycznie rozsyłane do różnych instytucji zajmujących się podobnym tematem. Czyli jakby z inicjatywy Zachęty, coś podobnego zostało zainicjowane.
Należy zaznaczyć, że postulat głębszej współpracy – nie tylko między instytucjami
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kultury, ale też między instytucjami kultury, placówkami pedagogicznymi, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi – pojawiał się w wielu wypowiedziach. Często jednak informatorzy nie mieli konkretnego pomysłu, jak takie współdziałanie miałoby wyglądać. Na pewno zgadzali się z tym, że warto byłoby cyklicznie
organizować seminaria dotyczące dostępności do kultury, na których można byłoby
wymienić się doświadczeniami. Powracała też kilkakrotnie widoczna w przywołanej
powyżej wypowiedzi konkluzja, że wiele dobrych rozwiązań już w Polsce funkcjonuje i należy je upowszechnić. Jako przykłady takich modelowych instytucji podawano
Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w Warszawie, nowopowstałe Muzeum Śląskie
w Katowicach i Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, ale też Muzeum
Regionalne w Stalowej Woli.
Projekty społeczne to drugie pole aktywności na rzecz uczestnictwa osób niewidomych w kulturze, odnośnie do którego eksperci zgłaszali wiele innowacyjnych
pomysłów. Omawiając bariery uniemożliwiające pełniejsze uczestnictwo niewidomym w kulturze, pojawiła się diagnoza, że wiele projektów czasowych ma charakter
jednorazowej, stosunkowo krótkotrwałej akcji: projekty są na krótki czas zazwyczaj
rozpisywane, potem, po 3 miesiącach, po pół roku, te osoby zostają bez niczego, bo
one zostają bez opieki. W tym kontekście pojawił się pomysł grantów odnawialnych,
pozwalających realizować zadania przez wiele lat, a nie tylko jednorazowo. Komentując ten pomysł, należy zauważyć, że istnieje mechanizm realizacji bardziej długotrwałych projektów wykorzystywany przez polskie samorządy, jakim są zadania
zlecone, które w wielu przypadkach realizują stowarzyszenia i fundacje. Główny problem polega więc być może na zachwianiu proporcji między środkami dostępnymi
na jednorazowe projekty realizowane z różnych funduszów a zestawem gwarantowanych świadczeń realizowanych w systemie ciągłym w oparciu o mechanizm zadań
zleconych. Pożądanym działaniem mogłaby być również optymalizacja polityki grantowej polegająca na przykład na preferencji grantów pozwalających uzyskać narzędzia i kompetencje umożliwiające dalsze samodzielne działanie organizacji już po
zakończeniu okresu projektu. Problem polega jednak na tym, że takie rozwiązania są
już częściowo wprowadzane i ich skuteczność jest ograniczona.
W trakcie rozmów pojawiła się sugestia, że chcąc działać na rzecz zwiększenia
uczestnictwa osób niewidomych w kulturze, warto byłoby stworzyć odrębny fundusz
przyznający granty na ten konkretny cel. Obecnie, jak przyznała jedna z informatorek w przywołanej wyżej wypowiedzi, działania o charakterze aktywizacji kulturowej
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i likwidowania barier dostępu do kultury realizowane są „przy okazji”, w stopniu,
w jakim uda się je wpisać w ramy ogólniejszych zadań, na przykład z zakresu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością. Inny ekspert działający w organizacji
pozarządowej wypowiadał się w podobnym duchu: W tej chwili jest głównie nacisk na
zwiększenie samodzielności tych osób, ale bez jakichś takich specjalnych wydatków,
no właśnie, na kulturę, tylko wręcz na naukę takich czynności życia codziennego, naukę, no czynności takich przystosowawczych do życia. (…) No właśnie przydałby się
jakiś nacisk na to, żeby te środki tak rozdzielić, żeby było i na kulturę, i powiedzmy,
na sport i na wycieczki, i na jakieś zielone szkoły, i turnusy rehabilitacyjne. W trakcie
rozmów o kwestii specjalnego funduszu na projekty kulturowe pojawiło się pytanie,
skąd czerpać na nie pieniądze, ponieważ wszystkie działania, które realizuje na przykład PFRON, są istotne i nie powinno się ich likwidować (przy tej okazji podkreślano
potrzebę zwiększenia funduszów na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego pozwalającego niewidomym samodzielnie korzystać z Internetu i dostępnych tam
wielorakich tekstów kultury). Dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o program wsparcia
uczestnictwa osób niewidomych w kulturze, wydaje się program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący realizacji kultury dostępnej, który ma właśnie
za zadanie integrację i zwiększanie aktywności kulturowej osób zagrożonych wykluczeniem (nie tylko osób z niepełnosprawnością, ale też na przykład osób starszych
czy z mniejszości kulturowych). Problem polega na tym, że w trakcie wywiadów żaden
z respondentów nie przywołał spontanicznie tego działania ministerstwa. Można po
tym wnosić, że świadomość projektu jest z jakiegoś powodu niska. Być może poprzedzone diagnozą sytuacji zwiększenie sumy przeznaczonej na ten program i jego popularyzacja byłyby rozwiązaniem omawianej kwestii. W tym kontekście należy przywołać jeszcze jeden postulat, który pojawił się w kilku wypowiedziach w kontekście
programu. Eksperci podkreślali, aby nie tworzyć specjalnych wydarzeń kulturalnych
z etykietą „dla niewidomych”, lecz raczej starać się wykorzystać kulturę jako narzędzia integracji, troszcząc się o dostępność dla osób z dysfunkcją wzroku już istniejących ogólnodostępnych wydarzeń i instytucji.
Odrębnym problemem jest kwestia indywidualnego dostępu do kultury. Projekty społeczne zazwyczaj skierowane są do całego środowiska osób niewidomych
i je integrują. W poprzednim rozdziale wskazano, że znacznie łatwiej jest zorganizować wydarzenie kulturalno-artystyczne dla uczniów placówki edukacyjnej albo
członków organizacji zrzeszającej osoby niewidome. Podejmując ten temat, respondenci wskazywali na działania na rzecz uczestnictwa niewidomych w kulturze
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pozwalające jednocześnie przełamać swoistą akcyjność: Myślę, że większa dostępność byłaby wtedy, kiedy nie byłoby tylko zniżek na różnego rodzaju wejścia do
miejsc kultury tylko w tygodniu „Kocham Kraków ze wzajemnością”, bo jak pan wie,
w tym tygodniu niepełnosprawni mogą wszędzie. Przesyt opery przez tydzień może
naprawdę komuś zbrzydzić tą operę, a nie zachęcić go do chodzenia. Więc mam taki
wniosek, aby wejście do wielu miejsc instytucji kultury było po prostu tańsze. Nawet za darmo i przewodnik płaci 50%. Od krytyki tak rozumianej akcyjności wyszła
również inna ekspertka – pracownica stowarzyszenia działającego na rzecz osób
niewidomych, sama z dysfunkcją wzroku – która wskazała inny sposób przełamania tej bariery niż zniżki: Kolejną kwestią to jest to, że czemu ludzie nieraz nie chodzą na przykład do muzeów po szkole. Kiedy się idzie z grupą, to przewodnik wie,
zdejmuje te sznurki i się dotyka, i mam. A jeżeli się chodzi samemu, to w każdej sali
trzeba mówić, że tu jestem osobą niewidomą i czy coś tam mogę dotknąć. I jest to też
pewien rodzaj dyskomfortu. Są audioprzewodniki i to jest super, to już jest bardzo
duże ułatwienie. One są fajne, te audioprzewodniki. Ale chodzi właśnie o dotykanie,
Może i by się to tak po ludzku dało załatwić, przygotowuje się opiekunów wystaw,
osoby, które tam są na salach i pilnują, że tu będzie o tej mniej więcej i o tej godzinie przychodziła osoba niewidoma i wtedy, żeby była możliwość dotknięcia czegoś. Bardzo dobrą rzeczą, ale to by było rewelacyjne, byłoby cudowne, gdyby teatry
i kina na przykład nawiązały – kina, już nawet nieraz to robią – współpracę choćby
ze studentami filmoznawstwa i na przykład jeden spektakl w miesiącu, powiedzmy,
czy nawet rzadziej, ale dany spektakl byłby z audiodeskrypcją. I po prostu każdy ma
słuchaweczkę, i sobie słucha. I to by było rewelacyjne na pewno. Chodzi o to, aby
stworzyć bazę asystentów, studentów, do których można się zgłosić, aby asystowali
niewidomym. No, to byłoby super.
Znacznie szerzej do problemu indywidualnego uczestnictwa w kulturze podszedł ekspert mający kontakt z niewidomymi jako wychowawca i jednocześnie
działacz organizacji pozarządowej: Ja panu powiem tak, jeżeli byśmy spojrzeli na
szkolnictwo powiedzmy w XIX wieku, w XX na początku i tak dalej, na co kładziono
szczególny nacisk? (…) Śpiew, muzyka, taniec, przedmioty artystyczne, jazda konna.
Czyli powinno się w tym początkowym nauczaniu kłaść szczególny nacisk na przedmiot właśnie artystyczne. Owszem, matematyka, polski i tak dalej, pisanie, liczenie
jest bardzo ważne, ale my w tej wczesnej edukacji zapominamy o tym, co jest najważniejsze, czyli właśnie o plastyce, o muzyce, jeszcze do tego powinien być ruch.
I gdyby w tym nauczaniu początkowym to były najważniejsze przedmioty ja myślę,
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że edukacja by szła w zupełnie innym kierunku (…) Mamy pewne zaniedbania, jeśli
chodzi o najmłodszych. My nie nauczyliśmy tych najmłodszych tego, że ta kultura,
ta wystawa, to muzeum, ten koncert, ten teatr jest tak ważny. Dzieci nie umieją odebrać tego i nie interesują się. W tej wypowiedzi dostrzec można myśl – wyrażoną
także przez innych respondentów – że nie należy zapominać o edukacji artystycznej i kulturalnej niewidomych. Jeżeli zostaną wykształcone odpowiednie postawy,
to niewidomi sami będą robić wszystko, aby jak najaktywniej uczestniczyć w życiu
kulturalnym. Pod tym względem nie ma żadnych różnic między osobami niewidomymi a ich widzącymi rówieśnikami.
Lista zgłaszanych postulatów była znacznie dłuższa, jednak były one znacznie bardziej ogólnikowe i sprowadzały się do przekonania, że należy przeznaczyć
więcej pieniędzy na aktywizację kulturową niewidomych albo poprawić komunikację
i wymianę informacji między poszczególnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz tego środowiska. Nie zostały jednak przedstawione propozycje bardziej konkretnych działań. Znamienne jest to, że generalnie respondenci eksperci
mało uwagi poświęcili aktywnemu uczestnictwu w kulturze. Pojawiał się argument,
że w tym obszarze wszystko działa jak należy i młodzież ma szanse realizować swoje
pasje, ponieważ bardzo dobrze swoją funkcję spełniają szkoły muzyczne, a rozwój
Internetu, gdzie można znaleźć różne fora dla początkujących pisarzy i strony, na
których można publikować swoje prace, ułatwił rozwój niewidomym zainteresowanym twórczością pisarską.
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Zakończenie

Jak zostało zaprezentowane we wstępie, niniejszy raport stanowi tylko jeden
z elementów projektu Nie bądź ślepy na kulturę – uczestnictwo osób niewidomych
w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 1989–2014. Założono, że podstawowym celem badawczym tego raportu będzie analiza działalności instytucji kultury i organizacji pozarządowych na rzecz osób niewidomych w sferze kulturalno-artystycznej zrekonstruowana w oparciu o wywiady przeprowadzone z ekspertami
znającymi specyfikę omawianej działalności. Tak postawiony cel wpływa na to, że
badania wpisują się w nurt badań historycznych. Widać to w strukturze prezentowanego opracowania. Zdecydowanie najbardziej rozbudowany jest rozdział omawiający
przemiany uwarunkowań uczestnictwa osób niewidomych w kulturze po 1989 roku.
Przedstawione zostały w nim najistotniejsze trendy dotyczące sytuacji niewidomych
w sferze kultury – od przemian postaw społecznych przez boom organizacji pozarządowych i potem projektów społecznych realizowanych w trybie konkursowym po
zmiany technologiczne. Wydźwięk tego rozdziału jest jednoznacznie pozytywny, ponieważ zdecydowana większość omawianych zmian pozwoliła na bardziej intensywne i wieloaspektowe uczestnictwo niewidomych w kulturze.
W narracjach historycznych często zdarza się, że nowszym wydarzeniom poświęca się więcej uwagi niż tym dawniejszym. W tym opracowaniu drugi rozdział
również dotyczy najbardziej aktualnych problemów i koncentruje się na barierach,
które mimo omówionych pozytywnych zmian, wciąż w istotny sposób uniemożliwiają osobom niewidomym uzyskanie pełniejszego dostępu do kultury. Jak można się
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przekonać po lekturze tego rozdziału, bariery mają różnorodny charakter – od barier
architektonicznych przez finansowe, organizacyjne, komunikacyjne po wciąż występujące uprzedzenia.
W trzecim rozdziale zebrane zostały różne pomysły działań na rzecz aktywizacji kulturalnej osób niewidomych. Rozdział ten w największym stopniu skierowany
jest ku przyszłości, ale nie jest to spis dobrych praktyk, które można automatycznie
wdrożyć. Raczej rozdział ten należy traktować jako zapis świadomości osób działających na rzecz niewidomych w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych
w określonym momencie historycznej transformacji uwarunkowań uczestnictwa
w kulturze omawianej grupy. Materiał ten może stać się przedmiotem refleksji i konsultacji prowadzących do wdrożenia wstępnie naszkicowanych pomysłów.
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Załącznik 1. Scenariusz wywiadu
Wprowadzenie
• Dziękuję, że wyraził/a Pan/i zgodę na udzielenie wywiadu.
• Badania, w których Pan/i bierze udział, prowadzone są przez zespół badawczy
z instytucji badawczej Far Beyond Business oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego
z Krakowa. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
• Celem badań jest pogłębienie wiedzy na temat uczestnictwa osób niewidomych
w kulturze z uwzględnieniem barier i szans stwarzanych w ramach środowiska
instytucjonalnego. Zależy nam też, by prześledzić, jak te bariery i szanse ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat. Wyniki badań zostaną przedstawione w raporcie opublikowanym w internecie.
• Zgoda na nagranie naszej rozmowy na dyktafon Nagranie posłuży nam do przygotowania raportu, nie zostanie ono upublicznione, nie zostanie wykorzystane
do innych celów i nie będzie rozpowszechniane.
• Anonimowość Pana/i imię i nazwisko nie pojawi się w dokumentach końcowych
naszego projektu, będziemy się jedynie odwoływać do instytucji, którą Pan/i reprezentuje. Dostęp do całościowej treści rozmowy będą miały tylko osoby związane z projektem.
• Planowany czas rozmowy: dostosowany do możliwości rozmówcy/czyni; min. ok.
1 godz.
1. Doświadczenie informatora w pracy dla osób niewidomych
• Od jak dawna informator zajmuje się sprawami osób niewidomych? Sprawami
kultury?
• Co należy do jego obowiązków?
• Jakie osiągnięcia w działaniach na rzecz niewidomych ma informator w trakcie lat
pracy?
• Jakie są największe wyzwania, z którymi mierzy się w swojej pracy?
2. Ogólna sytuacja osób niewidomych w Polsce
• Jak informator ocenia sytuację prawną osób niewidomych w Polsce? [Jakie funkcjonujące rozwiązania informator uważa za korzystne, a jakie za niekorzystne?]
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• W jakim stopniu rozwiązania prawne są realizowane w praktyce?
• Czy ogólna sytuacja osób niewidomych zmieniła się w jakiś sposób w okresie od
1989 r. oraz po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej?
• Jakie najważniejsze zmiany w sytuacji osób niewidomych w ostatnim ćwierćwieczu dostrzega informator? [po ogólnych odpowiedziach nakierować rozmowę na
zmiany dotyczące uczestnictwa w kulturze]
• Jakie rozwiązania w ogóle nie są uwzględnione i powinny zostać wprowadzone
do systemu prawnego? [dopytać zwłaszcza o rozwiązania dotyczące uczestnictwa
w kulturze]
3. Działalność na rzecz uczestnictwa osób niewidomych w kulturze
Każdorazowo prosić o udzielenie informacji dotyczących miasta/regionu eksperta, tak aby opowiedział/a o sytuacji znanej bezpośrednio
• Ile osób niewidomych zamieszkuje miasto/region? Jakie są główne problemy tej
społeczności?
• Jakie instytucje w danym mieście/regionie zajmują się pomocą osobom niewidomym?
• Jakie instytucje w danym mieście/regionie zajmują się aktywizacją kulturową
osób niewidomych?
• Jakie konkretne zadania na rzecz osób niewidomych pełnią poszczególne instytucje? [uzyskać informacje o poszczególnych instytucjach wymienionych przez
informatora. Jeżeli nie zostaną wymienione, dopytać o następujące instytucje:
szkoły, uczelnie, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury – domy kultury, instytucje kultury: muzea, galerie, teatry]
• Jakie organizacje pozarządowe w mieście/regionie zajmują się aktywizacją kulturową osób niewidomych? [jeżeli wymieniony zostanie tylko Polski Związek Głuchych albo inna organizacja zrzeszająca osoby niewidzące, dopytać o organizacje
o profilu kulturowo-edukacyjnym albo religijnym, które jeden albo kilka swoich
projektów skierowały do osób głuchych].
Omawiając poszczególne projekty dopytać:
• Czy wymienione działania mają charakter jednorazowy czy cykliczny? Które z działań mają charakter długofalowy, a które były tylko jednorazowymi akcjami?
• Które z inicjatyw zakładały włączenie osób niewidomych jako twórców?
• Które z inicjatyw miały charakter integracyjny, a które były skierowane na aktywizowanie kultury niewidomych?
• Czy jakieś projekty kulturalne skierowane do osób niewidomych były realizowa-
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ne ze środków zewnętrznych (fundusze Unii Europejskiej, Norweski Mechanizm
Finansowy)?
Czy firmy komercyjne działające na terenie miasta (kina, puby, kawiarnie) wyszły
w ostatnich latach z jakimiś inicjatywami kulturalnymi skierowanymi do osób niewidomych?
Jakie działania prowadzi się na rzecz aktywnego uczestnictwa w kulturze osób
niewidomych?
Jakie działania prowadzi się na rzecz indywidualnego uczestnictwa osób niewidomych w kulturze?
Jaka jest ogólna ocena oferty kulturalnej skierowanej do osób niewidomych
w mieście/regionie?
Bariery, Dobre praktyki i pomysły
Jakie bariery uczestnictwa osób niewidomych w kulturze są zdaniem informatora
najtrudniejsze do przełamania?
Czy w trakcie pracy informator spotkał się z projektami inicjatyw ze sfery kultury
i edukacji skierowanych do osób niewidomych, które ostatecznie nie zostały zrealizowane? [W przypadku każdej z wymienionych inicjatyw dopytać o jej założenia, na ile projekt był zaawansowany i dlaczego nie został zrealizowany.]
O jakich dobrych projektach kulturalnych realizowanych w innych miastach słyszał informator? [dopytać o projekty realizowane przez różne typy instytucji:
szkoły, uczelnie, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury – domy kultury, instytucje kultury: muzea, galerie, teatry.]
O jakich dobrych projektach kulturalnych realizowanych w innych państwach
słyszał informator? [dopytać o projekty realizowane przez różne typy instytucji:
szkoły, uczelnie, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury – domy kultury, instytucje kultury: muzea, galerie, teatry, organizacje pozarządowe.]
Czym różni się sytuacja osób niewidomych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej?
Jakie zmiany ułatwiające uczestnictwo osób niewidomych w kulturze powinny zostać wprowadzone w Polsce?
Zakończenie
Przejrzeć jeszcze raz dyspozycje i upewnić się, czy zostały zadane wszystkie mające zastosowanie w danym przypadku pytania?
Podziękować za wywiad.
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