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Rusza Warszawska Akademia Dostępności – największy samorządowy projekt szkoleniowy i doradczy
dla koordynatorów i liderów dostępności. To szczególnie istotne ze względu na wejście w życie Ustawy o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Ustawy o
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jakie są główne założenia projektu? Kto i
w jaki sposób może wziąć w nim udział? I w jaki sposób skorzystają z niego samorządy? Zapytaliśmy
Annę Żórawską, prezeskę Fundacji Kultury bez Barier.
Skąd wziął się pomysł na Warszawską Akademię Dostępności? Czy w mieście jest duże
zapotrzebowanie na tego typu działania?
Anna Żórawska: Warszawska Akademia Dostępności to wynik otwartego konkursu, jaki Miasto
Stołeczne Warszawa, a dokładnie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłosiło w lipcu tego roku. To
konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na
lata 2020-2022 pod nazwą „Warszawa miastem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część
druga”. Nasza Fundacja złożyła ofertę razem z partnerami, Dostępni.eu, Fundacją Widzialni oraz
Fundacją Integracja, i wygraliśmy. Przed nami duże, ale bardzo wartościowe wyzwanie.
Warszawska Akademia Dostępności to największy samorządowy projekt szkoleniowy i doradczy dla
koordynatorów/ek i liderów/ek dostępności z Warszawy! Bardzo pożądany i wyczekiwany ze względu na
wejście w życie w ubiegłym roku Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych i Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami.
Do kogo jest skierowany program?
Anna Żórawska: Program skierowany jest do pracowników Urzędu m.st. Warszawy, jednostek
organizacyjnych i osób prawnych m.st. Warszawy, koordynatorów/ek ds. dostępności Urzędu m.st.
Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, a niektóre działania także do NGO
prowadzących działalność na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy. Część wydarzeń online jest otwarta
dla wszystkich, także osób spoza Warszawy.
W jaki sposób projekt szkoleniowy może przełożyć się na konkretne działania samorządowców?
Anna Żórawska: Dzięki szkoleniom, spotkaniom, webinarom, które prowadzić będą razem z nami
eksperci i ekspertki dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej, osoby
reprezentujące podmioty publiczne będą wiedziały jak poprawnie realizować zapisy ustaw. Zdobędą
wiedzę i umiejętności w zakresie oceny i zapewniania dostępności wydarzeń, miejsc i treści. To, rzecz
jasna, wpłynie na zwiększenie dostępności podmiotów i ich działań dla osób ze szczególnymi
potrzebami.
Jakie konkretne działania są przewidziane w ramach projektu?
Anna Żórawska: W ramach Warszawskiej Akademii Dostępności odbędą się liczne szkolenia, webinary,
spotkania, warsztaty dot. różnych obszarów dostępności (multimediów, dokumentów, komunikacji,
informacji i wydarzeń). Zorganizowany zostanie całoroczny kurs dla koordynatorów ds. dostępności.
Ponadto zostaną opracowane Wytyczne zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej zgodnie
z Ustawą z 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz listy
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kontrolne wydarzeń miejskich w oparciu o „Wytyczne ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy”–
realizacja w 2020r.
Co trzeba zrobić, by wziąć udział w szkoleniach?
Anna Żórawska: Zapraszamy na profil na portalu Facebook o nazwie „Warszawa Dostępna”. To tam
będziemy publikować wszystkie informacje o wydarzeniach w projekcie i szczegóły na temat zapisów.
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