Konkurs Strona Internetowa bez Barier

I edycja Konkursu

Konferencja „Niepełnosprawni w sieci"
Pierwsza wspólna konferencja organizowana przez Widzialnych i media Agory odbyła się 26 marca 2009 roku w
Warszawie z okazji finału konkursu "Strona Internetowa bez Barier". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
środowisk niewidomych i niedowidzących, głuchych oraz organizacji działających na rzecz i w obronie
niepełnosprawnych.
Konferencję otworzył gospodarz i inicjator projektu Widzialni Artur Marcinkowski. Przybliżył cele projektu polegające
na promowaniu idei dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych oraz walce z wykluczeniem
cyfrowym.
W drugiej kolejności Marta Kukowska Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
odczytała list od dr Janusza Kochanowskiego do uczestników i gospodarzy konferencji. Rzecznik wyraził swoje
zadowolenie z szybkości i skuteczności Widzialnych w walce z wykluczeniem cyfrowym. Zapowiedział również dalsze
wsparcie projektu.
Część prezentacyjną rozpoczął Kierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych Urzędu Miasta Poznania Wojciech Pelc.
Przedstawił zagadnienia dostępności stron internetowych na przykładzie serwisu miejskiego www.poznan.pl. Urząd
Miasta w Poznaniu jako pierwszy urząd w kraju zamieścił na swoich stronach www tłumaczenia migowe dla osób
głuchych. Rozpoczął również prace nad dostosowaniem serwisu dla potrzeb pozostałych grup niepełnosprawnych m.in
niewidomych i niedowidzących. W planach Oddziału Serwisów Informacyjnych jest uruchomienie platformy
e-learningowej dla urzędników i redaktorów serwisu, której głównym tematem będzie tworzenie i administracja
serwisami dostępnymi dla niepełnosprawnych.
Jedną z najciekawszych prezentacji przeprowadzili wspólnie Prezes Polskiego Związku Głuchych Andrzej Kopeć i
sekretarz związku Kamil Noworyta. Wystąpienie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem zaproszonych gości,
którzy dowiedzieli się o problemach głuchych w sieci.
Osoby niesłyszące w wielu wypadkach nie rozumieją tekstu pisanego. Język polski mówiony i pisany jest dla nich
językiem obcym podobnie jak dla osób słyszących np. język angielski. Ojczystym językiem osób głuchych jest język
migowy, który w porównaniu z językiem polskim jest bardzo ubogi. Wiele zwrotów jest nieprzetłumaczalnych.
Innym problemem dla osób głuchych jest brak napisów w filmach. Prelegenci przekonywali, że współczesne
technologie umożliwiają dodawanie napisów w sposób łatwy i szybki.
Z wystąpienia przedstawicieli PZG można było się również dowiedzieć, że określenie „głuchoniemy" jest dla osób
niesłyszących obraźliwe. Osoby niesłyszące nie są nieme, posiadają swój język i zdolność komunikacji. Wielu z nich
pomimo braku słuchu posługuje się również językiem polskim mówionym i pisanym.
Duże zainteresowanie zgromadzonych gości wzbudziła prezentacja Barbary Szymańskiej i Tomasza Strzymińskiego z
Fundacji Audiodeskrypcja. Zaprezentowali specjalną technikę narracyjną, która przy pomocy opisów umożliwia
osobom niewidomym i niedowidzącym odbiór filmów, przedstawień teatralnych, wystaw artystycznych, itd. Lektor
czytając tekst opisuje scenografię, grę aktorów, światło, kształt i kolor, itp.
Konferencję zakończyła prezentacja Pawła Pluszczyka konsultanta d/s osób niepełnosprawnych w projekcie Widzialni.
Zaprezentował sposób działania programu czytającego. Jako największą trudność w poruszaniu się po internecie dla
osób niewidomych wskazał stosowanie animacji flash, które w większości są niedostępne dla programów czytających.
Jako duże utrudnienie wymienił nie opisane pola formularzy. Brak opisów np. tutaj wpisz imię, nazwisko, etc.
powoduje, że osoba niewidoma nie jest w stanie skorzystać z formularza. Może to uniemożliwić zalogowanie się np. do
systemu bankowego. Jako spore utrudnienie w nawigowaniu po serwisie uznał brak nagłówków i list. Jako sporą
przeszkodę wskazał również nieopisane linki i elementy graficzne.
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Finaliści I edycji konkursu
Spośród 74 witryn, które zgłosiły się do konkursu w trzech etapach eksperci z dziedziny dostępności stron
internetowych oraz konsultanci z Polskiego Związku Niewidomych i Polskiego Związku Głuchych postanowili nagrodzić
osiem.

W kategorii „Strona administracji publicznej" tytuł „Strony Internetowej bez Barier" otrzymał serwis należący do
Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl.
Nagrodę odebrała pani Joanna Częstochowska, Redaktor Naczelny serwisu w asyście pani Katarzyny Szeskiej,
Rzeczniczki Prasowej Prokuratora Generalnego. Pani Rzecznik wyraziła nadzieję, że sukces serwisu internetowego
Prokuratury z Zielonej Góry zmobilizuje pozostałe prokuratury i do kolejnej edycji konkursu przystąpi ich
zdecydowanie więcej. Jednocześnie pani Szeska w imieniu Ministra Sprawiedliwości zapewniła, że strona Ministerstwa
Sprawiedliwości również stanie się przyjazna dla osób niepełnosprawnych.
Serwis Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze powstał w 2004 roku i od samego początku celem jego twórców i
realizatorów było stworzenie portalu dostępnego dla każdego obywatela - mówiła pani Joanna Częstochowska
odbierając nagrodę. Skierowany początkowo wyłącznie do dziennikarzy, każdego dnia zwiększał liczbę swoich
czytelników. Na dzień przed otrzymaniem tytułu „Strony Internetowej bez Barier" licznik na stronie wskazał
3-milionowe odwiedziny.
W kategorii stron komercyjnych najbardziej dostępny okazał się serwis www.visioncare.pl, należący do firmy
DreamGroup. Nagrodę w imieniu firmy odebrał pan Paweł Krukowski, który utwierdził nas w przekonaniu, że
stworzenie dostępnego serwisu www.visioncare.pl było od początku świadomym wyborem firmy. W najbliższej
przyszłości serwis zostanie powiększony o sklep oraz katalog firm związany z branżą optyczną. Pan Paweł Krukowski
zapewnił, że będzie walczył o to by dalsza część projektu była również realizowana zgodnie z zasadami accessibility.
Oprócz nagród głównych organizatorzy przyznali sześć wyróżnień, po trzy w każdej kategorii.
Wyróżnienia powędrowały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za serwis www.zus.pl, do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji za serwis www.bip.gov.pl oraz do Politechniki Łódzkiej za witrynę www.bon.p.lodz.pl. W
kategorii serwisów komercyjnych wyróżnienia otrzymała firma LPP S.A za serwis www.lpp.com.pl, Pracownia
Plastyczna Tymoch za serwis www.tymoch.pl oraz projekt Geocontext za stronę www.geocontext.mobi.
Pierwsza edycja konkursu „Strona Internetowa bez Barier" wywołała spore zainteresowanie zarówno administracji
publicznej, jak i właścicieli firm komercyjnych. Pojawiła się okazja do dyskusji na temat dostępności serwisów
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internetowych i na temat prawa do dostępu do informacji dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe.
A to dopiero początek, Widzialni już przygotowują się do drugiej edycji konkursu!
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