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1. DIAGNOZA STANU, ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

Firlej to wrocławska instytucja kultury, której misją jest tworzenie i odkrywanie
nowoczesnych trendów w kulturze w Polsce i za granicą. Z jednej strony to
instytucja, która organizuje koncerty i międzynarodowe projekty muzyczne, a z
drugiej – wspiera budowanie relacji w lokalnej społeczności (działania Kawiarni
Sąsiedzkiej).

Od 2009 do 2016 roku Firlej rozwijał się w dziedzinie muzycznej przede
wszystkim jako organizator Asymmetry Festival (2009-2016), wydarzenia
promującego artystów eksperymentujących w stylistyce muzyki rockowej,
metalowej i elektronicznej. W 2018 roku Ośrodek prowadził projekt Polish Jazz
1918-2018, promujący polskich awangardowych muzyków jazzowych w
Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Inne współprace międzynarodowe Firleja
to choćby festiwal UA / PL Alternative Music Meetings czy Art Meetings w Tallinie,
we Lwowie i Kijowie.

Jednocześnie od 2016 roku w działalności Firleja widać dużą zmianę. Z ośrodka
eventowego Firlej staje się ukierunkowany na działania lokalne, sąsiedzkie,
tworząc tzw. Kawiarnię Sąsiedzką. Gdy stał się  jednym z beneficjentów
programu Dom Kultury + oraz „Zaproś nas do siebie” Narodowego Centrum
Kultury, zaczął organizować m.in. warsztaty, wystawy, gry, spotkania, a na
zewnątrz Ośrodka pchli targ, Dni Sąsiada i Pikniki Sąsiedzkie.

Tym samym – do bardzo europejskiego charakteru dotychczas rozwijanego i
dalej obecnego w Firleju – doszły wartości sąsiedzkości i budowania lokalnej
społeczności. Ma to niebagatelny wpływ na postrzeganie Ośrodka, już nie tylko
jako instytucji wspierającej muzyków, działającej na międzynarodową skalę przy
dużych festiwalach i eventach, ale też jako miejsca otwartego na nowe,
nastawionego na zmianę i tym samym – budującego nową publiczność, tę
znajdującą się dosłownie najbliżej samego ośrodka.

Jednocześnie Firlej nie jest formalnie domem kultury ani Centrum Aktywności
Lokalnej, choć prowadzi działania społeczno-środowiskowe, łącząc je z
artystycznymi. Buduje to jego niezależność i eksperymentalność. To z kolei
przekłada się na odbiorców Firleja: osoby starsze, mieszkające po sąsiedzku,
widzów wydarzeń artystycznych (20-30-40-latkowie, osoby z wykształceniem
wyższym, również widzowie międzynarodowi), mniejszości narodowe (rodziny
pochodzące z Rosji i Ukrainy). Najmniej zaopiekowaną obecnie grupą w Firleju to
dzieci i młodzież, dla których brak stałej oferty, a także osoby z
niepełnosprawnościami, co wpływa na chęć pracy zespołu Ośrodka nad
budowaniem dostępności swojego programu.
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Od 2020 roku Firlej stara się wdrożyć dostępność w swoją działalność,
zaczynając od budowania niniejszej strategii, a jednocześnie planując realizację
jej założeń w dalszym funkcjonowaniu ośrodka. Niewątpliwie w tym procesie
dużym wsparciem jest zarówno otwartość zespołu, jak i dyrekcji na kroki, które
prowadzą w stronę otwierania się Firleja na odbiorców o różnych potrzebach.
Istnieje świadomość wagi tematu, a poczynione i planowane działania na
przełom 2021 i 2022 roku stają się mocnymi podwalinami do procesu, w którym
dostępność na stałe zagości w myśleniu o programie i działaniach
podejmowanych przez Firlej. Ważnym elementem dostępności architektonicznej,
już funkcjonującej w Firleju, jest np. winda dostosowana do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.

Od 2022 roku Firlej planuje warsztaty dla zespołu pracującego w Ośrodku, a
także pierwsze świadome - zaplanowane i usystematyzowane - prace nad
dostępnością głównie komunikacyjno-informacyjną, ale też cyfrową i
architektoniczną. Wytypowana zostanie osoba, która stanie się Koordynatorem
ds. Dostępności, przy czym z uwagi na ograniczoną liczbę stałego zespołu
Ośrodka, będzie to jedno z jej zadań. Niniejsza strategia pozwoli uporządkować i
zaplanować kolejne prace tak, aby przez kolejne 3 lata Firlej mógł świadomie i z
uważnością rozbudowywać swoich grupę odbiorców poprzez przygotowany do
tego komunikację, program, budynek.

Diagnoza pod kątem Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych:

1. w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynków – istnienie windy na piętro budynku, istnienie
dodatkowych progów, niedostosowana toaleta;
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych (m.in. podjazdy,
uchwyty);
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co
najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – do uzupełnienia;
d) zapewnienie dostępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o
którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1172 i 1495) – zapewnione,
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposób – do usprawnienia.

2. w zakresie dostępności cyfrowej:
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a) obecność Deklaracji Dostępności, przy czym sugerowane jest stworznie
zakładki Dostępny Firlej i umieszczenie tam Deklaracji i wszelkich informacji
potrzebnych osobom ze szczególnymi potrzebami,
b) konieczność dodania alternatywnych tekstów do treści nietekstowych, napisów
i transkrypcji do filmów,
c) wypracowanie modelu publikowania treści na stronie (nagłówkowanie, prosty
język),
d) dodanie nakładki dla osób słabowidzących,
e) dopracowanie struktury strony (tytuły i podtytuły), zrozumiałe linki.

3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku
migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub
przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony
internetowe i aplikacje – do usprawnienia,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie
słyszenia – do usprawnienia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie
jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst
odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz
informacji w tekście łatwym do czytania – do usprawnienia,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku – do usprawnienia.
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2. PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną do wyżej wymienionych założeń stanowią cztery akty prawne,
z których pierwsze dwa mają charakter wiążący, z kolei dwa ostatnie mają formę
rekomendacji.

1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami,

2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

3. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 r.
ratyfikowana przez Polskę 25 października 2012 r., a szczególnie artykułów
9 – Dostępność i 10 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i
sporcie.

4. Wrocławskie Standardy Dostępności.

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. jednostki sektora finansów
publicznych są zobowiązane zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi
potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych
usprawnień w zakresie:

● dostępności architektonicznej,
● dostępności cyfrowej,
● dostępności informacyjno-komunikacyjnej,

w terminie do 24 miesięcy od ogłoszenia ustawy, który mija 5 września 2021
roku (art. 73, ust. 3). Jeżeli instytucja nie może zapewnić z powodów prawnych
lub technicznych wymienionych w art. 6 minimalnych wymagań w zakresie
dostępności, zobowiązana jest do zapewnienia rozwiązań alternatywnych.

Do 30 września 2020 roku powstał też obowiązek wybrania Koordynatora
Dostępności dla instytucji.

Istotnym dokumentem są też wymogi standardu WCAG 2.1. AA, stanowiące
tabelę załączoną do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., które określają obowiązki
instytucji w dostępie stron internetowych i aplikacji mobilnych. W związku z
ustawą mamy też obowiązek stworzenia deklaracji dostępności na naszej stronie
internetowej.
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3. PODEJŚCIE DO DOSTĘPNOŚCI

Zespół Firleja widzi dostępność jako wielopoziomowe działanie, które pozwoli
różnym odbiorcom na równi korzystać z oferty Ośrodka. Samych odbiorców,
którzy mogą mieć różnorodne potrzeby, widzi bardzo szeroko – od osób z
niepełnosprawnościami, przez seniorów, obcokrajowców do mniejszości
etnicznych i młodzieży. Świadomość tego spektrum potrzeb jest w Firleju mocno
ugruntowana.

Tym samym oznacza to, że Firlej skłania się do rozumienia dostępności
korzystając z tzw. modelu społecznego. Według niego wszyscy możemy działać
na równi, jeśli środowisko jest dostatecznie dobrze przystosowane. Jest to
bardziej kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do dostępności, w którym
widzi się ludzi o różnych potrzebach, nie wynikających ze stałych cech
indywidualnych (jak np. niepełnosprawność), ale ze szczególnej sytuacji, w
którym konkretny człowiek znalazł się w danym momencie. Różnorodność
potrzeb wynikać może z różnego stopnia sprawności słuchowej, wzrokowej,
nieznajomości języka rodzimego kraju, różnicy wieku, odmiennych zdolności
intelektualnych czy różnic kulturowych i materialnych. Z kolei dostępna
instytucja dąży do tego, żeby tę różnorodność uchwycić i otworzyć się na
każdego.

Firlej chce w swoim działaniu rozwinąć podejście do dostępności jako konceptu
uniwersalnego, który zakłada otwieranie się na jak  najszersze grono odbiorców.
Oznacza to odejście od skupienia na konkretnej podgrupie, która ma skorzystać
na danym dostosowaniu. Stąd też zaistnienie pojęcia osób ze szczególnymi
potrzebami, które jest dla Ośrodka istotne i wiążące.
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4. CELE STRATEGII

● zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości czynnego
udziału w działaniach proponowanych przez Firlej na zasadzie równości z
innymi osobami,

● wprowadzenie zasad dostępności uniwersalnej w model pracy nad
programem Firleja tak, aby uwzględnić indywidualne potrzeby odbiorców,

● dostosowanie programu Firleja do potrzeb różnych odbiorców i wdrożenie
odpowiednich działań mających na te potrzeby odpowiedzieć,

● wzmocnienie świadomości zespołu Firleja na wątki dotyczące dostępności
oraz uwrażliwienie go na zindywidualizowanego odbiorcę i jego potrzeby,

● wzmocnienie struktur i procedur, które wychodzą naprzeciw pojawiającym
się nowym potrzebom odnośnie dostępności,

● dostosowanie możliwości finansowej Firleja do potrzeb rozwiązań
dostępnościowych.
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5. STRUKTURY PRACUJĄCE NAD DOSTĘPNOŚCIĄ W FIRLEJU

Zespół Firleja to na stałe trzech pracowników, w tym dyrektor Ośrodka, oraz
szereg zewnętrznych pracowników zatrudnianych np. do prowadzenia warsztatów
czy obsługi technicznej. To dość niewielki zespół, który na stałe odpowiada za
całą działalność ośrodka. Jednocześnie trzon Firleja posiada szereg
nakładających się ról i różnorodnych zadań – od bycia odpowiedzialnymi za
merytorykę, promocję przez finanse do logistyki.

W tej sytuacji nie ma możliwości, żeby w strukturach Firleja zaistniał
Koordynator ds. Dostępności zajmujący się jedynie tym obszarem działalności.
Zadanie pracy nad otwartością Firleja od 2022 roku stanie się częścią
obowiązków Koordynatora ds. Dostępności. Pośród szeregu innych zadań osoba
pełniąca funkcję Koordynatora czuwa nad różnymi działaniami z obszaru
dostępności oraz jest osobą kontaktową dla osób z różnymi potrzebami chcących
skorzystać z działalności Firleja.

Warto jednak podkreślić, że cały zespół – zarówno stali pracownicy, jak i ci
czasowi – w 2022 roku będą przeszkoleni podczas warsztatów empatycznych, a
także tych zawierających elementy prawa czy podstawowych działań
dostępnościowych w zakresie architektury, komunikacji i promocji.

Dodatkowo od 2022 roku część budżetu Firleja zostanie przeznaczona na
działania dostępnościowe. Kolejne lata (2022-2024) mają powiększać tę kwotę.
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6. ZAKŁADANE DZIAŁANIA NA 2022 ROK

a. Dostępność architektoniczna
● wykonanie audytu architektonicznego przez profesjonalną firmę

zewnętrzną
● stworzenie opisu i planu Firleja dla użytkowników w środku lokalu

b. Dostępność komunikacyjno-informacyjna
● dopracowanie zakładki Dostępny Firlej z Deklaracją Dostępności, opisem

Ośrodka, dojazdem i ich przystosowaniami w języku prostym, uzupełnioną
o przedprzewodnik

● uzupełnienie tekstów alternatywnych do grafik i zdjęć na stronie
internetowej

● umieszczanie nowych materiałów w sieci od początku uzupełnionych o
teksty alternatywne w przypadku grafik czy zdjęć oraz napisów do plików
filmowych

● dodanie nakładki na stronę internetową dla osób niedowidzących
● stworzenie przedprzewodnika, publikacja na stronie internetowej, mediach

społecznościowych oraz wydruk jednego egzemplarza
● zakup słuchawek wygłuszających (po jednej parze słuchawek dla osób

dorosłych oraz po jednej parze dla dzieci)
● wprowadzenie zapisów o bodźcach sensorycznych dot. organizowanych

wydarzeń w mediach społecznościowych, na stronie internetowej czy
ulotkach

● przekazanie dedykowanego numeru telefonu służbowego Koordynatorowi
Dostępności, który będzie umieszczony na stronie internetowej i służący
odbiorcom jako kontakt do Firleja

c. Dostępność merytoryczna
● tłumaczenie na Polski Język Migowy podczas wybranych wydarzeń Firleja,

zarówno tych w wersji wirtualnej, jak i na żywo
● stworzenie formularza zgłoszeniowego na wydarzenia Firleja z

uwzględnieniem indywidualnych potrzeb widza
● zaproponowanie godzin z mniejszą ilością widzów i możliwością wyciszenia

bodźców sensorycznych dla odbiorców z nadwrażliwością sensoryczną przy
wybranych wydarzeniach
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7. ZAKŁADANE DZIAŁANIA NA 2023 ROK

a. Dostępność architektoniczna
● pierwsze prace nad dostosowaniem Firleja po przejściu audytu

architektonicznego (np. przystosowanie toalety dla osób poruszających się
na wózkach)

● sprawdzenie systemu ewakuacyjnego pod kątem dostępności; wdrożenie
koniecznych zmian; przeszkolenie zespołu z systemu ewakuacji

b. Dostępność komunikacyjno-informacyjna
● podtrzymanie działań z 2022 roku
● dopracowanie i ostateczna publikacja dostępnej strony internetowej

zgodnej z wymogami standardu WCAG 2.1
● wypracowanie spójnych piktogramów i oznaczeń przestrzeni; wdrożenie

identyfikacji w przestrzeni, na wydarzeniach i na stronie internetowej
● stworzenie kart wprowadzających podstawowe znaki Polskiego Języka

Migowego dla obsługi widowni, przetestowanych przez odbiorców
g/Głuchych

● zbudowanie mocnej sieci współpracy z organizacjami i liderami będącymi
przedstawicielami odbiorców o różnych potrzebach, rozszerzając
publiczność Firleja; zbadanie ich potrzeb

● zaplanowanie i wdrożenie dostępności również do myślenia projektowego
nad grafikami przygotowywanymi dla Firleja

● nagranie filmów w Polskim Języku Migowym dotyczących dostępności
Ośrodka i podstawowych informacji o instytucji; zamieszczenie ich w
mediach społecznościowych i na stronie internetowej

● wprowadzenie języka prostego do promocji wydarzeń Firleja

c. Dostępność merytoryczna
● podtrzymanie działań z 2022 roku
● wprowadzenie osób o różnych potrzebach testujących scenografię wystaw

przed ich upublicznieniem bądź program wydarzeń zaplanowanych w
Ośrodku

● wprowadzenie Koordynatora Dostępności w prace nad programem
Ośrodka od samego początku ich tworzenia jako standardowy model pracy
nad programem

● warsztaty dla grup o szczególnych potrzebach uzupełniających dane
wydarzenie w Firleju (osoby niesłyszące, osoby w spektrum, osoby z
niepełnosprawnością wzroku, osoby z niepełnosprawnością ruchu)

● stworzenie zaproszeń w Polskim Języku Migowym oraz w języku prostym
na każde wydarzenie w Firleju
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● dodawanie napisów rozszerzonych do wszystkich filmów tworzonych w
Ośrodku

d. Inne
● powtórzenie szkoleń dla zespołu z obsługi gości ze szczególnymi

potrzebami
● zwiększenie budżetu na dostępność
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8. ZAKŁADANE DZIAŁANIA NA 2024 ROK

a. Dostępność architektoniczna
● podtrzymanie działań z 2022,2023 roku
● ukończenie prac dostosowywania Ośrodka pod kątem dostępności na

podstawie rekomendacji audytu z 2022 roku
● zakup wózka ewakuacyjnego/materaca ewakuacyjnego do ewakuacji

osoby z niepełnosprawnością
● stworzenie tablic tyflograficznych z mapką Ośrodka, wykonanych w

kontrastowych kolorach i z oznaczeniami pomieszczeń, także w języku
Braille’a

b. Dostępność komunikacyjno-informacyjna
● podtrzymanie działań z 2022, 2023 roku
● uwzględnienie wizerunku osób z niepełnosprawnościami w komunikacji

medialnej wydarzeń
● instalacja pętli indukcyjnej w sali koncertowej Firleja

c. Dostępność merytoryczna
● podtrzymanie działań z 2022 i 2023 roku
● tworzenie audiodeskrypcji do wszystkich filmów pojawiających się w

Firleju
● organizacja oprowadzań z audiodeskrypcją na żywo dla 2 wystaw
● współpraca na zasadzie wolontariatu z jedną osobą o ograniczonej

mobilności, która będzie pomagała w organizacji od strony doradczej,
będzie monitorować postępy Firleja i pomagać w ich ewaluacji

d. Inne
● zwiększenie budżetu na dostępność
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9. EWALUACJA

W każdym roku na przełomie października i listopada zostanie dokonana
ewaluacja dotychczasowych działań w obszarze dostępności, sprawdzenie
wykonania założeń na dany rok oraz wprowadzenie koniecznych modyfikacji na
dalsze miesiące pracy. Ewaluacja zostanie dokonana zarówno wewnątrz zespołu,
jak i z wybranymi grupami odbiorczymi działalności Firleja. Ewaluacja będzie
publiczną informacją dostępną na stronie internetowej Ośrodka w zakładce
Raporty Firleja.
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ZAŁĄCZNIKI - PRZYDATNE DOKUMENTY:

1. Wrocławskie Standardy Dostępności
2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
4. Małopolska. Kultura Wrażliwa
5. Pracownia Prostej Polszczyzny
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https://www.mops.wroclaw.pl/aktualnosci/informacje/1887-wroclawskie-standardy-dostepnosci-kultury-i-wydarzen
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/T/D20191696L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/T/D20191696L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/T/D20190848L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/T/D20190848L.pdf
https://kulturawrazliwa.pl
http://ppp.uni.wroc.pl

