ZAŁĄCZNIK NR 12 KARTA SPRAWDZAJĄCA DOSTĘPNOŚĆ
Karta pomoże Wam sprawdzić, czy w waszym pomyśle wzięliście pod uwagę zasady równości
szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Z karty możecie korzystać na różnych etapach realizacji projektu. Na etapie listu intencyjnego
karta ma ułatwić Wam podpisanie oświadczenia dotyczącego zasad dostępności.
Na późniejszych etapach realizacji specjalista ds. osób starszych i osób z niepełnosprawności
będzie udzielać wam wsparcia, by wasze rozwiązanie mogło w adekwatny sposób spełniać
standardy dostępności.
W wyniku pracy w inkubatorze karta może uwzględniać dodatkowe kwestie związane ze
specyfiką waszej innowacji. Karta w wersji minimum zawiera następujące kwestie:
Katalog dostępności

Komenta
rze

Czy w pracy nad rozwojem pomysłu oraz testowaniem wezmą
udział kobiety i mężczyźni?

Tak/Nie

Czy rozwiązanie będzie dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami, jeśli tak, to z jakimi?

Tak/Nie

Czy osoby z niepełnosprawnościami będą zaangażowane w
procesy konsultacji potrzeb w trakcie pracy nad rozwojem pomysłu
i testowania?

Tak/Nie

Czy w trakcie trwania testowania będzie zapewniony dostęp
osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek i stan zdrowia
/ osobom z niepełnosprawnościami wsparcie osób, np. asystentów
/opiekunów/ trenerów?

Tak/Nie

Czy będzie zapewniona dostępność do pomieszczeń/ budynków,
w których odbywają się zajęcia dla osób wymagających wsparcia
ze względu na wiek i stan zdrowia/osób z niepełnosprawnościami?

Tak/Nie

Czy będzie zorganizowany odpowiedni transport dla uczestników
testowania?

Tak/Nie

Czy liczba godzin i forma działań będzie dostosowana do potrzeb
osób wymagających wsparcia ze względu na wiek i stan zdrowia /
osób z niepełnosprawnościami?

Tak/Nie

Jeśli zaplanowano posiłki w trakcie działań, to czy dostosowano
menu do indywidualnych potrzeb uczestników (np. dieta
cukrzycowa, itp.)?

Tak/Nie

Czy informacje dotyczące rozwiązania i testowania będą napisane
językiem łatwym i przystępnym dla odbiorców o różnych
potrzebach?

Tak/Nie
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Czy we wszystkich środkach przekazu stosowanych w trakcie
rozwoju i testowania rozwiązania będzie stosowany prosty język,
łatwy do zrozumienia?

Tak/Nie

Czy będzie zapewniona dostępność materiałów informacyjnopromocyjnych oraz materiałów do zajęć – zarówno w wersji
drukowanej, jak i elektronicznej?

Tak/Nie
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