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Petycja w sprawie zapewnienia dostępności osobom głuchym i słabosłyszącym na stronie gminy
Zwracam się z petycją w sprawie przyspieszenia realizacji zobowiązań wynikających z ustawy o
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wśród wymagań określonych w art. 6 są
między innymi zapewnienie dostępnej dla osób głuchych informacji o funkcjonowaniu podmiotu
publicznego (art. 6 ust. 3 pkt 3) oraz stosowanie pętli indukcyjnej lub innego rozwiązania dla
słabosłyszących (art. 6 ust. 3 pkt 2).
Na stronie naszego urzędu Nadarzyn.pl nie znalazłam informacji w języku migowym (powinien to
być znak „rączek" linkujący do prostej informacji w języku migowym). Mamy tylko ułatwienia dla
osób niedowidzących. Nie mamy w języku migowym podstawowych informacji o tym, co i jak
można załatwić w naszej gminie.
Osoby głuche i słabosłyszące są obywatelami i mają prawo do informacji. Niestety często to prawo jest
ograniczone bo dla większości język polski jest językiem obcym i nie rozumieją komunikatów
przygotowanych w tym języku. Dlatego niezbędne jest informowanie w polskim języku migowym o
sposobach funkcjonowania podmiotu publicznego oraz zapewnienie tłumacza języka migowego. Z kolei dla
osób słabosłyszących korzystanie z pętli i innych rozwiązań daje większy komfort i zmniejsza stres w
kontakcie z instytucją publiczną.
Dostosowanie stron www instytucji i samych pomieszczeń do potrzeb osób z
niepełnosprawnosciami sprawia, że instytucja lepiej działa jako taka - uczy się bowiem reagować
na potrzeby interesariuszy. A każdy z nas, członków naszej wspólnoty samorządowej może mieć
szczególne potrzeby, które trzeba umieć rozpoznać. Dlatego poprawianie dostępności to nie
„widzimisię", i nie tylko kwestia przestrzegania przepisów obowiązującego prawa. To działanie na
rzecz całej naszej wspólnoty, bo wszyscy, w tym sam urząd gminy, na tym skorzystają.
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Petycja w sprawie zapewnienia dostępności osobom głuchym i słabosłyszącym na
stronie gminy
Zwracam się z petycją w sprawie przyspieszenia realizacji zobowiązań wynikających z
ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wśród wymagań
określonych w art. 6 są między innymi zapewnienie dostępnej dla osób głuchych informacji
o funkcjonowaniu podmiotu publicznego (art. 6 ust. 3 pkt 3) oraz stosowanie pętli indukcyjnej
lub innego rozwiązania dla słabosłyszących (art. 6 ust. 3 pkt 2).
Na stronie naszego urzędu Nadarzyn.pl nie znalazłam informacji w języku migowym
(powinien to być znak „rączek" linkujący do prostej informacji w języku migowym). Mamy
tylko ułatwienia dla osób niedowidzących. Nie mamy w języku migowym podstawowych
informacji o tym, co i jak można załatwić w naszej gminie.
Osoby głuche i słabosłyszące są obywatelami i mają prawo do informacji. Niestety często to
prawo jest ograniczone bo dla większości język polski jest językiem obcym i nie rozumieją
komunikatów przygotowanych w tym języku. Dlatego niezbędne jest informowanie w polskim
języku migowym o sposobach funkcjonowania podmiotu publicznego oraz zapewnienie
tłumacza języka migowego. Z kolei dla osób słabosłyszących korzystanie z pętli i innych
rozwiązań daje większy komfort i zmniejsza stres w kontakcie z instytucją publiczną.
Osoby zajmujące się dostępnością podpowiadają, że dostosowanie stron www instytucji i
samych pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sprawia, że instytucja lepiej
działa jako taka - uczy się bowiem reagować na potrzeby interesariuszy. A każdy z nas,
członków wspólnoty samorządowej może mieć szczególne potrzeby, które trzeba umieć
rozpoznać. Dlatego poprawianie dostępności to nie „widzimisię", i nie tylko kwestia
przestrzegania obowiązującego prawa. To działanie na rzecz całej naszej wspólnoty, bo
wszyscy, w tym sam urząd gminy, na tym skorzystają.

Wyrażam zgodę na umieszczenie petycji na stronie internetowej
Nie wyrażam zgody na opublikowanie moich danych

