Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w dostępie do dziedzictwa kulturowo historycznego
W ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej
Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” wprowadzane są rozwiązania, które ułatwiają
wszystkim równy dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego oraz dają możliwość zapoznania się
z lokalną historią. Jest to zwiększanie dostępności architektonicznej, ale także nowe elementy, które
zostały zaproponowane z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku.
Przy najważniejszych obiektach zabytkowych objętych projektem ustawiono tablice tyflograficzne –
zawierają one m.in. opis zabytku i jego graficzny plan – plany są wypukłe, co pozwala osobom
z niepełnosprawnością wzroku zapoznać się ze schematem budynku, a także odczytać zamieszczony
opis, który jest wykonany metodą alfabetu Braille'a.
Dodatkowo przy budynku Urzędu Gminy w Domaszowicach znajduje się tablica z mapą, na której
zaznaczone są lokalizacje zabytkowych, przydrożnych kapliczek i ich krótki rys historyczny, a przy
budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie tablica z opisem założeń projektu i mapą pokazującą
miejsca i obiekty objęte wsparciem.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach
Źródło: https://www.facebook.com/strzelce.archidiecezja.wroc
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Kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła w Pągowie

Udostępnienie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego to jeden z podstawowych celów projektu.
Szczególnie istotny jest fakt, że jest on realizowany także w małych miejscowościach i wsiach, w których
do tej pory tego typu udogodnienia nie były powszechnie stosowane. A jest to niezmiernie istotne,
gdyż szacuje się, że do 2020 w Unii Europejskiej będzie żyło 120 milionów osób
z niepełnosprawnościami. Dlatego należy stosować i promować rozwiązania, które ograniczają bariery
i ułatwiają wszystkim równy dostęp do najważniejszych zasobów.
Projekt „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy
Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo
kulturowe i kultura.
Anna Pilarska
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

*źródło danych statystycznych: Komisja Europejska, ec.europa.eu
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