Nie stój na aucie
Czyli wszystko
co powinniście wiedzieć
o dostępności
wydarzeń sportowych
dla osób
z niepełnosprawnościami,
ale nie mieliście czasu
się tym zająć.
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Jeszcze 15 lat temu na obiektach sportowych osób z niepełnosprawnościami bywała garstka. Byli to ci najbardziej zdeterminowani, którzy byli w stanie pokonać bariery architektoniczne we własnej okolicy lub mieście, dostać się na zazwyczaj
niedostosowany lub nie w pełni dostosowany stadion lub halę
oraz zdobyć normalną wejściówkę, bowiem takich dedykowanych niepełnosprawnym zwyczajnie nie było. Szczęśliwie czasy się zmieniły, a wraz z szybkim rozwojem infrastruktury, wieloma dużymi inwestycjami związanymi z organizacją turniejów
wysokiej rangi w naszym kraju, kibice niepełnosprawni stają
się standardem i stałym elementem wydarzeń sportowych. Dla
wielu osób z niepełnosprawnością sport stał się pasją, stałym
elementem życia. Pasją, którą dzięki rosnącej dostępności
mogą coraz częściej dotknąć, poczuć, usłyszeć i przeżyć na
żywo. Dla wielu organizacji pozarządowych sport i uczestnictwo w imprezach sportowych stało się metodą aktywizacji społecznej swoich beneficjentów.
A sport i pasja to ogromnie ważny element życia – daje
emocje, radości ze zwycięstwa i smutki z niepowodzeń, wiele
nowych znajomości, a co za tym bodźców do rozwoju
i determinacji do pokonywania własnych barier i słabości.
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Choć już zostało zrobione wiele w zakresie dostępności –
to ciągły proces, w który, by go tworzyć lub doskonalić,
zaangażowanych powinno być wielu interesariuszy.

Michał Fitas
Prezes Ogólnopolskiej Federacji Kibiców Niepełnosprawnych

Jeżeli trzymacie w rękach ten folder to już wykonaliście
pierwszy krok do wzrostu świadomości nt. dostępności wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Każdego
dnia tysiące z nich spotyka na swojej drodze bariery, które
utrudniają lub nawet uniemożliwiają im aktywny udział w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych. Nie ma znaczenia czy
Wasz świat kręci się wokół, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki
czy sportów walki. Pewne zasady są uniwersalne a ich wprowa-
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dzenie w życie pozwoli wielu ludziom w pełni czerpać z atmosfery tego co wszyscy kochamy najbardziej – sportu.
Naszym przewodnikiem po świecie dostępności będzie
Marcin. Niepełnosprawny kibic, który z zamkniętymi oczami
wymieni skład swojej ukochanej drużyny do 15 lat wstecz.
Większość wspomnień Marcina dotyczących jego klubu
opiera się na relacjach telewizyjnych i internetowych. Jeszcze
do niedawna wybranie się na stadion było dla niego i jego opiekuna biegiem z przeszkodami zakończonym nieciekawym widokiem w niezbyt komfortowych warunkach. Marcin nie widział dobrze boiska, a ze względu na brak dostosowanego do
jego potrzeb miejsca, za każdym razem znajdował się w innym
miejscu na stadionie. Jednak od niedawna, rzeczywistość Marcina uległa zmianie. Jego klub dostosował przestrzeń stadionu
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Również mecze wyjazdowe nie są już dla Marcina udręką. Nowoczesne obiekty,
przeszkolona obsługa, brak barier architektonicznych spowodowały, że liczba miejsc w których nasz bohater uczestniczy w
wydarzeniach sportowych rośnie bardzo szybko.
Zapraszamy Was do świata Marcina.
Świata sportu bez barier, sportu dla każdego.
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Witaj!
Bardzo się cieszę, że postanowiłeś dowiedzieć się
więcej na temat dostosowania obiektów sportowych
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Pozwól, że podzielę się z Tobą kilkoma moimi
doświadczeniami z tego zakresu.
Może Ci się wydawać, że zadbanie o nasze potrzeby
to bardzo skomplikowany proces. Nic bardziej mylnego.
Tak naprawdę, żeby zacząć wystarczą dwa kroki.
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Krok 1
O większości rzeczy trzeba pomyśleć jeszcze przed
otwarciem bram dla kibiców. Szczegółową listę zadań do wykonania, która pozwoli ci w pełni przygotować się do przyjęcia
osób niepełnosprawnych znajdziesz na kolejnych stronach.
Jednak zanim poznasz szczegóły powinieneś dowiedzieć się
o kilku ogólnych zasadach:

•

Skontaktuj się z niepełnosprawnymi kibicami Twojego
klubu, lub zasięgnij rady doświadczonych stowarzyszeń
takich jak np. Ogólnopolska Federacja Kibiców
Niepełnosprawnych. Informacja zwrotna od fanów,
którzy najlepiej wiedzą co jest dla nich największym
wyzwaniem będzie nie do przecenienia

•

Zadbaj o usunięcie barier architektonicznych przed
twoim obiektem. Brak wyznaczonych miejsc
parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wysokie
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krawężniki, wąskie chodniki i ciasne wejścia utrudniają
korzystanie z nich również pełnosprawnym fanom

•

Zainwestuj czas w przeszkolenie obsługi (stewardów)
wydarzenia. Wyczulenie ich na potrzeby osób
niepełnosprawnych oraz savoir vivre pozwoli na
uniknięcie wielu stresujących sytuacji

•

Zadbaj o dobre miejsce dla kibiców niepełnosprawnych,
tak żeby mogli komfortowo i bezpiecznie dopingować
Twoja drużynę. Ważne żeby przez cały czas trwania
meczu nikt nie zasłaniał im boiska oraz żeby ich
przewodnicy mogli bez przeszkód towarzyszyć im
podczas wydarzenia

•

Dostosuj toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Idealną sytuacją jest oczywiście nowoczesna
infrastruktura, ale dostosowany Toi Toi z łatwym
dostępem z sektora kibiców niepełnosprawnych również
doskonale spełni swoją rolę
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•

Przygotuj wspólnie z kibicami plan na wypadek
konieczności ewakuacji, zakładający np.
unieruchomienie wind

•

Zorganizuj podczas swojego wydarzenia sportową
audiodeskrypcję. To specjalny rodzaj komentarza
dostosowany do potrzeb osób niewidomych
i niedowidzących. Więcej na ten temat dowiedz się
ze strony 6
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Krok 2
Przystosowanie istniejącej infrastruktury, jest niezwykle
ważne. Nie mniej istotne jest również odpowiednie przyjęcie kibiców takich jak ja podczas wydarzenia. Wszystko przebiegnie
sprawnie jeżeli będziesz pamiętał o:
•

Obsłudze (stewardach) wydarzenia na parkingu przed
stadionem/halą sportową, która wskaże odpowiedni
kierunek lub pomoże w poruszaniu się przed wejściem
na teren imprezy

•

Takcie i wyczuciu podczas rewizji przed wejściem.
Przeszukiwanie rzeczy osobistych, wśród których mogą
znajdować się tak intymne przedmioty jak cewniki czy
pampersy może być niezwykle krępujące dla obu stron.

•

Asyście obsługi (stewardów) podczas przejścia kibiców
na sektor dla osób niepełnosprawnych (kiedy brak
odpowiedniego oznakowania)
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•

Zabezpieczeniu minimum jednego członka obsługi
(stewarda) na potrzeby kibiców niepełnosprawnych
podczas wydarzenia. Sytuacje podczas meczu zdarzają
się różne a możliwość szybkiej reakcji zdecydowanie
ułatwi pozytywny odbiór widowiska

Dużo do tej pory mówiłem o tym jak
zorganizować przestrzeń na potrzeby
kibiców z niepełnosprawnościami.
Czas żebyście zobaczyli jak powinna
taka przestrzeń wyglądać:
•

Oznaczone i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych

•

Brak barier architektonicznych na parkingu (schody,
wysokie krawężniki, itp.)

•

Wejście na stadion dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych

•

Przeszkolona obsługa (stewardzi)
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•

Brak barier architektonicznych pomiędzy wejściem
a sektorem osób z niepełnosprawnościami

•

Wyraźnie oznaczone miejsca (sektor) kibiców
z niepełnosprawnościami

•

Oznaczenie infrastruktury z wykorzystaniem alfabetu
Braille’a (wejścia, sektory, piętra, toalety, itp.)

•

Specjalnie wydzielona przestrzeń dla kibiców
z niepełnosprawnościami z dobrą widocznością
placu gry

•

Dobrze oznaczone drogi ewaluacji dla osób
z niepełnosprawnościami

•

Zabezpieczone miejsca siedzące dla opiekunów

•

Dostęp do przystosowanej toalety

•

Udostępniona audiodeskrypcja
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Nie wszyscy kibice
z niepełnosprawnościami
mają trudności z poruszaniem się.
Niektórzy z nas są niewidomi
lub widzą bardzo słabo.
Dla takich kibiców od kilku lat dostępna jest specjalna
forma komentarza radiowego – audiodeskrypcja. Obecna coraz
częściej na polskich stadionach i halach sportowych pozwala
na przeżywanie osobom niewidomym sportowych emocji
wśród innych kibiców.
Audiodeskrypcja to specyficzny rodzaj relacji, w sposób
obrazowy opisujący to, co dzieje się na sportowej arenie, tak by
osoby, które tego nie widzą czy niedowidzą, miały możliwość
dokładnie wyobrazić sobie to co aktualnie dzieje się na sportowej arenie. Nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o sporty,
które mogą zostać objęte tą usułgą.
Fundacja

na

Rzecz

Rozwoju

Audiodeskrypcji

„Katarynka”, która jako jedyna w Polsce oferuje usługę audiode-
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skrypcji na bardzo szeroką skalę realizowała już relacje z meczów piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, żużla, futbolu amerykańskiego, gal sportów walki czy nawet wspinaczki sportowej.
Każdy sport ma swoją własną specyfikę, pewne rytuały, które
dla widzącego kibica są oczywiste tak bardzo, że nie zwraca na
nie uwagi. Dla osoby niewidomej będą one nowością, tak jak kolory strojów, fryzury sportowców czy grymas na twarzy.
Te wszystkie detale są opisywane przez audiodeskryptorów i trafiają prosto do kibiców z dysfunkcjami wzroku, którzy
dzięki radiowemu opisowi, mogą w pełni przeżywać emocje
i dopingować sportowców podczas zawodów. Zresztą audiodeskrypcja to usługa nie tylko dla kibiców z dysfunkcją wzroku.
Jest to też duże ułatwienie dla każdego kibica, który stawia
pierwsze kroki w świecie sportu lub przychodzi na mecz po raz
pierwszy. Komentatorzy prowadzący relację audiodeskrypcyjną
z pewnością pomogą takiemu kibicowi zrozumieć i dobrze odczytać to co dzieje się na boisku.
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Audiodeskrypcja najczęściej udostępniana jest
na falach FM, przy pomocy specjalnego sprzętu.
Czego zatem będziesz potrzebować?
•

Zgody Urzędu Komunikacji Elektronicznej na czasowe
zajęcie konkretnej częstotliwości

•

Miksera audio

•

Nadajnika FM

•

Anteny nadawczej FM

•

Słuchawek z mikrofonem

•

Kilku kabli

•

Pary przeszkolonych audiodeskryptorów

(szkolenia oraz ofertę audiodeskrypcji oferuje Fundacja
na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”)

Skoro już wiecie jak powinna wyglądać organizacja wydarzenia z punktu widzenia kibica z niepełnosprawnościami,
czas sprawdzić czy umiecie przekuć teorię w praktykę. Poniżej
znajdziecie listę 10 stwierdzeń. Jeżeli udogodnienie, o którym
mowa jest oferowane przez Wasz klub dopisujecie sobie 1
punkt, jeżeli nie zapisujecie zero. Zaczynamy!
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Choć raz w przeciągu ostatniego roku spotkałeś się
z kibicami niepełnosprawnymi uczęszczającymi na twoje
wydarzenia

Masz opracowany plan współpracy z kibicami
z niepełnosprawnościami

Twój obiekt posiada oznaczone i darmowe miejsca
dla osób z niepełnosprawnościami

Na parkingu przed obiektem nie ma barier architektonicznych

Wejścia do obiektu są odpowiednio szerokie

Obsługa (stewardzi) są odpowiednio przeszkoleni

W obiekcie funkcjonuje specjalna strefa dla kibiców
z niepełnosprawnościami

Pomiędzy wejściem a sektorem dla osób
z niepełnosprawnościami nie ma barier architektonicznych

Infrastruktura obiektu jest przystosowana do potrzeb fanów
z niepełnosprawnościami (windy, podjazdy, toalety, itp.)

Podczas wydarzenia udostępniana jest audiodeskrypcja

– 15 –

•

Jeżeli zdobyłeś 10 punktów,
gratuluję – jesteś wzorem
do naśladowania.

•

Jeżeli na twoje konto powędrowało
8-9 punktów to naprawdę
niewiele brakuje Ci do
doskonałości.

•

6-7 punktów to niezły wynik,
choć jest nad czym pracować.

•

Jeżeli zdobyłeś 5 punktów
i mniej, nie martw się.
Skontaktuj się z nami, na pewno
pomożemy Ci przystosować Twój
obiektdo potrzeb kibiców
z niepełnosprawnościami.

Projekt „Sport na ucho. Działania i upowszechnianie audiodeskrypcji sportowej”
dofinansowano ze środków Gminy Wrocław.
www.wroclaw.pl
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