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[O organizacjach pozarządowych]
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Brief

Organizacje pozarządowe wspólnie z placówkami oświatowymi najbardziej 
aktywnie animują uczestnictwo osób niewidomych w kulturze w Polsce. Szczegól-
nie istotna jest ich rola wśród dorosłych niewidomych, którzy w znacznie mniejszym 
stopniu uczestniczą w życiu kulturalnym organizowanym i animowanym przez pla-
cówki edukacyjne. Duże znaczenie w intensyfikacji działań mają fundusze Unii Euro-
pejskiej.

Najważniejsze fakty o organizacjach pozarządowych,  
działających na rzecz kultury osób niewidomych:

1. Wiodącą rolę w integracji i aktywizacji osób niewidomych wciąż pełni Polski Zwią-
zek Niewidomych, choć po 1989 r. jego rola ulega stopniowej dywersyfikacji po-
między inne, często lokalne, organizacje pozarządowe.

2. Można zaobserwować pojedyncze przykłady współpracy pomiędzy organizacja-
mi pozarządowymi, ale nie wykształciło się zinstytucjonalizowane forum koordy-
nowania działań organizacji na rzecz osób niewidomych, które mogłoby pozwolić 
na większą skuteczność w kontaktach z instytucjami publicznymi.

3. Powstające obecnie nowe organizacje zazwyczaj znajdują swoje nisze, w których 
działają – najczęściej są to działania na rzecz jakiejś lokalnej wspólnoty osób 
niewidzących, na przykład absolwentów i uczniów jednego z ośrodków.

4. Priorytetowymi celami organizacji pozarządowych niezmiennie pozostają kwe-
stie związane z aktywizacją zawodową, pomocą socjalną oraz integracją środowi-
ska, kwestie kulturalne realizowane są w dalszej kolejności.

5. Działania o charakterze kulturowym często są realizowane jako element działań 
priorytetowych, takich jak integracja środowiska czy warsztaty aktywizujące. Nie-
liczne są organizacje stawiające sobie za główny cel animację kulturową osób 
niewidomych.

6. Stosunkowo mało jest również grup poetyckich, zespołów muzycznych czy klu-
bów dyskusyjnych niewidomych, w których regularnie można zaspokajać potrze-
by kontaktu z kulturą.
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Krótkie omówienie roli organizacji pozarządowych  
w aktywizacji kulturalnej osób niewidomych w Polsce

Zasadniczo ze względu na typ działalności można wyróżnić trzy rodzaje organizacji 
działających na rzecz osób niewidomych. Pierwszą grupę stanowią organizacje prowa-
dzące wielowymiarową, różnorodną działalność na rzecz niewidomych. Przede wszyst-
kim zajmują się one rehabilitacją, aktywizacją zawodową i pomocą socjalną oraz praw-
ną. Często są to podmioty działające w jednym mieście albo zrzeszające uczniów i ich 
rodziców oraz absolwentów szkół kształcących osoby niewidome. Do tej grupy należy 
najwięcej organizacji, w tym zdecydowanie największa – Polski Związek Niewidomych 
(PZN), którego istotna część działalności odbywa się na poziomie lokalnym w ramach 
kół terenowych. Do drugiej grupy zaliczyć można instytucje zajmujące się wszechstron-
ną działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, z której również korzystają osoby 
niewidome, a także organizacje o charakterze sportowym i turystycznym (np. Fundacja 
Niewidomych Żeglarzy „Ślepa Kura” czy Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewi-
domych i Słabowidzących „Pionek” i Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących 
„Karolinka” w Chorzowie). Trzecią grupę stanowią organizacje o charakterze kulturo-
wym („Mis-Kon” – Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
Niewidomych, Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira” Niewidomych, Słabowidzących i In-
nych Niepełnosprawnych, Fundacja „Klucz” na rzecz Edukacji i Upowszechniania Czy-
telnictwa Osób Niewidomych i Słabowidzących). Organizacji, które można zaliczyć do 
ostatniej grupy, jest zdecydowanie najmniej. Nie znaleziono też informacji o istotnych 
działaniach i projektach na rzecz animacji kulturalnej osób niewidomych, realizowa-
nych przez organizacje pozarządowe działające w sferze kultury (niespecjalizujące się 
w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych).

Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wniosek, że w przy-
padku większości organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych, 
kwestie kulturowe mają charakter drugorzędny albo wręcz marginalny. Niewielka licz-
ba i mały zasięg działań mających na celu aktywizację kulturową osób niewidomych 
cechuje zazwyczaj podmioty, które jako jedno z licznych pól swojej aktywności wy-
mieniły działania o charakterze kulturowym. Można przypuszczać, że w przypadku 
znacznej części tych organizacji pozarządowych zapis w statucie o działaniach na rzecz 
przełamywania barier i zwiększenia uczestnictwa w kulturze zapisany został niejako 
na zapas, aby nie zamykać sobie drogi do ewentualnego uczestnictwa w projektach 
i konkursach grantowych. Jeżeli jednak instytucje z pierwszej grupy podejmują jakieś 
działania o charakterze animacji kulturowej, to najczęściej są to warsztaty garncarskie 
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albo inne zajęcia manualne, które stanowią część procesu rehabilitacji społecznej 
i zawodowej. Druga forma promowania uczestnictwa w kulturze wśród członków tych 
organizacji wiąże się z zazwyczaj skromnym programem artystycznym przygotowywa-
nym z okazji świąt, rocznic, spotkań i uroczystości okolicznościowych (np. Dzień Białej 
Laski, gwiazdka). Stosunkowo rzadko organizowane są wspólne wyjścia do instytucji 
kultury lub inne formy wspólnego korzystania z treści kultury wysokiej. Niewiele jest 
też na przykład wydarzeń artystycznych, angażujących niewidomych artystów. Trzecią 
formą działania są wycieczki integracyjne, mające wymiar kulturowy w tym sensie, że 
odwiedza się miejsca ważne ze względu na dziedzictwo narodowe i historię kultury. 
Ten rodzaj przełamywania barier kulturowych ma największe znaczenie wśród drugiej 
grupy organizacji, czyli wśród tych o charakterze sportowo-turystycznym. Natomiast 
w trzeciej grupie, wśród organizacji działających z założenia na polu kultury, działal-
ność statutowa rzeczywiście dotyczy stricte różnych obszarów aktywizacji kulturowej – 
promocji czytelnictwa, kultury muzycznej oraz udostępniania zdygitalizowanych tek-
stów kultury audiowizualnej. Podsumowując, zakres i różnorodność działań w sferze 
kultury ma charakter ograniczony.

Na marginesie można też dodać uwagę odnoszącą się do organizacji wpisanych 
do ministerialnego Wykazu organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz orga-
nizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociem-
niałych. Na potrzeby analizy przyjęto założenie, że są to organizacje wiodące, rozpo-
znawalne w środowisku. Jeżeli tak rzeczywiście jest, to wyłania się taki obraz, w którym 
tak naprawdę tylko kilka organizacji rzeczywiście aktywnie i wielowymiarowo działa na 
rzecz środowiska osób niewidomych na szeroką skalę, na poziomie ponadlokalnym. 
W wykazie bowiem funkcjonują takie podmioty, których zasięg jest wyłącznie lokalny, 
a aktywność bardzo ograniczona. Być może taka ocena wynika z niedostatecznego wy-
korzystania Internetu jako medium komunikacji przez część organizacji. Wskazuje się 
na możliwości tyfloinformatyki i rozwój technologii umożliwiających korzystanie z kom-
putera osobom niewidomym, ale na podstawie analizowanych stron internetowych or-
ganizacji pozarządowych należy stwierdzić, że to wciąż możliwość potencjalna. Strony 
internetowe niemal 1/4 badanych organizacji w ogóle nie funkcjonują. W części przy-
padków strony internetowe nie są zaprojektowane zgodnie z wytycznymi tyfloinforma-
tyki i nie zawierają ułatwień dla osób słabowidzących. Czasami odnosi się wrażenie, 
że niektóre witryny nie są realizowane w ogóle z myślą o niewidomych internautach. 
Również częściej niż w pojedynczych przypadkach pojawiają się jedynie podstawowe 
informacje o organizacji, ale nie ma już wiadomości o bieżącej działalności i innych ak-
tualizacji, takich jak na przykład roczne sprawozdania. Podsumowując, tylko nieliczne 
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organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niewidomych prowa-
dzą przemyślaną i konsekwentną politykę informacyjną za pośrednictwem Internetu.

Różne mogą być przyczyny małej aktywności na polu kulturowym i informacyj-
nym organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych. Najważniej-
sze jednak jest to, aby nie przyjąć najprostszego rozwiązania, że wynika to po prostu 
z braku chęci. Przyczyną może być krótki okres działalności wielu organizacji i związany 
z tym brak doświadczenia, a także brak środków oraz zasobów ludzkich do stworzenia 
profesjonalnej strony internetowej i zrealizowania dużych przedsięwzięć o charakterze 
kulturowym. Wiele organizacji skupia się na kluczowych celach swojej działalności, do 
których nie należą te wymienione powyżej. Z tych względów kluczową rolą jest wspar-
cie ze strony instytucji państwowych. Ostatecznie rozwój kultury i dbanie o kultywację 
wartości i dziedzictwa narodowego jest istotnym zadaniem państwa. Takie wsparcie 
może mieć różnorodny charakter – od specjalnych programów grantowych na rzecz 
promocji kultury wśród osób niewidomych i niepełnosprawnych po mobilizowanie, 
za pomocą różnego rodzaju zachęt administracyjnych, lokalnych ośrodków kultury do 
działań na rzecz tej grupy osób.

Należy też zauważyć pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o działalność trzeciego sek-
tora na rzecz aktywizacji kulturowej osób niewidomych. Od początku XXI wieku istot-
nie zwiększa się znaczenie projektów jako formy prowadzenia działalności społecznej. 
Wzrost popularności projektów ma kilka przyczyn. Po pierwsze, ta forma finansowania 
działalności społecznej jest stosowana na szeroką skalę w strukturach Unii Europej-
skiej. W związku z tym, wraz z integracją Polski ze strukturami europejskimi, pojawiły 
się możliwości uzyskania środków finansowych na pokrycie działalności projektowej 
na skale zdecydowanie większą niż wcześniej. Po drugie, ze względu na transparent-
ność (tryb konkursowy przyznawania środków) organy administracji publicznej zaczęły 
częściej ogłaszać konkursy na projekty mające zapewnić realizację zadań publicznych. 
Po trzecie, wzrosła liczba instytucji zagranicznych przyznających fundusze na reali-
zację projektów różnego rodzaju (np. Norweski Mechanizm Finansowy, Open Society 
Institute). Po czwarte, metoda projektów stała się w Polsce dobrze znana i wiele orga-
nizacji wypracowało standardy zarządzania projektami oraz poszukiwania środków na 
ten typ działalności.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w ostatnim czasie prowadzonych jest 
coraz więcej projektów. Tych dużych, długofalowych i międzynarodowych projektów 
jest wciąż stosunkowo mało, chociaż sytuacja w ostatnim czasie zaczęła się zmieniać. 
Najważniejsze jest to, że pojawiają się projekty o charakterze innowacyjnym, które 
mogą w długotrwały sposób przeobrazić uczestnictwo osób niewidomych w kulturze 
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w skali ogólnopolskiej (np. projekt Adapter koordynowany przez Fundację Katarynka). 
Nie należy pomijać również znaczenia projektów mniejszych, przyczynkarskich, takich 
jak publikacja atlasów czy książek dla osób niewidomych. Trzeba pamiętać, że środki 
uzyskiwane w poszczególnych konkursach przeznaczone były nie tylko dla osób nie-
widomych, co de facto pokazuje, że mają one wartość dla całej kultury. Jednak należy 
również zdawać sobie sprawę, że projekty społeczne ze względu na swoją akcyjność, 
jednorazowość, określony czas trwania (najczęściej rok albo dwa) nie powinny być je-
dynym sposobem funkcjonowania, a raczej uzupełnieniem działań podstawowych.

Rekomendowane działania

1. Aktywizacja i szkolenie liderów w środowisku osób niewidomych
W świetle przeprowadzonych w różnych grupach kulturowych badań nie ulega wąt-
pliwości, że kompetencje oraz liczba liderów stanowi koło zamachowe działalności 
danego środowiska. Dlatego, w celu zwiększenia skuteczności działań organizacji 
pozarządowych na rzecz aktywizacji kulturowej osób niewidomych, konieczne jest 
wykształcenie kompetentnych liderów środowiska, którzy będą mobilizować do 
działań. Z tego powodu wskazane jest nie tyle, aby przygotować projekt i uzyskać 
grant na jakieś pomijane do tej pory działania animacji kulturowej (choć to także 
może być istotna forma działania), ale też organizowanie ogólnopolskich cyklów 
szkoleń z zakresu przygotowania wniosków grantowych, zarządzania projektami, 
fundraisingu i zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa i rachunkowości dla człon-
ków organizacji zrzeszających osoby niewidome. Obrazowo można powiedzieć, że 
ten postulat sprowadza się do zasady: dać wędkę, a nie rybę. Tego rodzaju działa-
nia pozwoliłby także bardziej zintegrować środowisko oraz zwiększyć współpracę 
poszczególnych organizacji pozarządowych między sobą i z instytucjami kultury.

2. Wykorzystanie możliwości rewolucji technologicznej i podejmowanie dzia-
łań na rzecz większego dostępu osób niewidomych za pośrednictwem Inter-
netu
Internet ma ogromny potencjał jeżeli chodzi o efektywne i ekonomiczne upo-
wszechnianie 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 
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być miejscem, w którym udostępnia się aktualne informacje na temat dostępno-
ści instytucji kultury, takich jak muzea dla osób niewidomych, oraz o różnych dzia-
łaniach aktywizujących tę grupę beneficjentów. Jednak, aby tego rodzaju działa-
nia były skuteczne, potrzebna jest nie tylko budowa stron internetowych, ale też 
wsparcie w kształceniu informatycznym osób niepełnosprawnych oraz działania na 
rzecz zwiększenia ich dostępności do Internetu i rozwoju tyfloinformatyki.

Wybrane organizacje pozarządowe działające  
na rzecz aktywizacji kulturalnej osób niewidomych w Polsce:

1. Polski Związek Niewidomych
2. Euro – Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympaty-

ków „Pomorze” w Gdańsku
3. Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego w Krakowie (FIRR)
4. Fundacja „Jasne Strony” w Warszawie
5. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
6. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” w Warszawie
7. Fundacja „Praca dla Niewidomych” w Warszawie
8. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie
9. Fundacja „Szansa dla Niewidomych” w Warszawie
10. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”
11. Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Słabowidzących i Niewidomych w Warszawie
12. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” 

w Radomiu
13. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tę-

cza” w Warszawie
14. Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w Warszawie
15. Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach Warszawskich
16. Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA
17. Fundacja „Klucz” na rzecz Edukacji i Upowszechniania Czytelnictwa Osób Niewi-

domych i Słabowidzących
18. Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira” Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepeł-

nosprawnych
19. Fundacja Kultura bez Barier
20. „Mis-Kon” Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Nie-

widomych
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