Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

DLACZEGO NASZ PROJEKT JEST POTRZEBNY?
Nie ma niestety urzędowych statystyk, które ujmowałyby zbiorczo (i z podziałem na
województwa) wszystkie osoby z niepełnosprawnością wzroku, co zresztą świadczy między
innymi o marginalizowaniu problemów takich osób w Polsce. Nawet stosowne statystyki
Komisji Europejskiej dotyczące krajów członkowskich opierają się na danych mówiących
wyłącznie o liczbie członków Stowarzyszenia Polski Związek Niewidomych. Obejmują one
jedynie część osób z problemami widzenia w Polsce, gdyż wskazują wyłącznie liczbowe dane na
temat członków tej organizacji. Dodatkowo z danych tych nie wynika jednoznacznie ile jest osób
całkowicie niewidomych, czyli osób bez poczucia światła. Za osoby niewidome PZN uznaje
bowiem zarówno osoby legitymujące się znacznym, ale także umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności ze względu na wzrok.
Uważa się, że w nowoczesnych społeczeństwach kłopoty ze wzrokiem ma min. 20% populacji.
Według danych Europejskiego Związku Niewidomych (European Blind Union) można nawet
mówić o 30% przeciętnego europejskiego społeczeństwa. Liczba ta odnosi się oczywiście do
wszystkich osób z problemami widzenia. Znacznie mniej jest osób niewidomych - w skali
Europy można mówić o około 7,5 milionach takich ludzi. Jest jednak duże prawdopodobieństwo,
że w niedługim czasie liczba ta wzrośnie, ponieważ ze względu na starzenie się społeczeństwa
(do 2020 liczba osób po 85 roku życia wzrośnie dwukrotnie) problem deficytu wzroku będzie
dotyczył coraz większej ilości osób.
W województwie podlaskim według danych PZN liczba osób z problemami widzenia wynosi
około 2 tysiące. Przypuszczać zatem można, iż co najmniej takiej liczbie osób z
niepełnosprawnością wzroku, wdrożenie audiodeskrypcji w podlaskich placówkach kulturalnych
dałoby dostęp do dóbr kultury wizualnej.
Ta potrzeba osób z niepełnosprawnością wzroku jest obecnie w Polsce zupełnie
marginalizowana, żeby nie powiedzieć: ignorowana. Przedsięwzięcia kulturalne, takie jak
wystawy, filmy, spektakle teatralne, w swojej przytłaczającej większości nie są dostosowane do
potrzeb osób niewidomych czy słabowidzących. Techniką, która umożliwia odbiór sztuk
wizualnych osobom z problemami widzenia jest audiodeskrypcja – słowny opis (pozbawiony
elementów interpretacji czy subiektywnego komentarza) tego co widać na obrazie, ekranie czy
scenie. Niestety technika ta jest w Polsce bardzo mało znana i jedynie sporadycznie
wykorzystywana przez placówki kultury. W rezultacie nawet jeżeli przygotowywane są wystawy
czy pokazy z audiodeskrypcją – przedsięwzięcia te mają formę wydarzeń incydentalnych,
specjalnych, jednostkowych.
Tymczasem osoby z niepełnosprawnością wzroku powinny mieć stały, ciągły dostęp do
dóbr kultury. Projekt „Drzwi do kultury” będzie pierwszym w Polsce i województwie
podlaskim krokiem, zmierzającym do trwałego, systemowego rozwiązania tego problemu.
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