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Dostępność stron internetowych i druków urzędowych
Obecnie ?yjemy w spo?ecze?stwie informacyjnym, a dost?p do Internetu, czy telefonu komórkowego jest
powszechny i trudno sobie wyobrazi? ?ycie bez tych udogodnie?. Osoby z uszkodzonym narz?dem
wzroku równie? korzystaj? z nowoczesnych rozwi?za? komunikacyjnych wykorzystuj?c technologie
wspomagaj?ce (programy powi?kszaj?ce, odczytuj?ce zawarto?? ekranu, czy te? monitory brajlowskie
pod??czane przewodowo lub bezprzewodowo do komputera lub urz?dzenia mobilnego). Tym samym
wy?ej wymienione rozwi?zania udost?pniaj? tre?ci na ekranie osobie niewidomej i s?abowidz?cej.
W latach 90 Internet sta? si? dobrem powszechnym. Najpierw niektóre o?rodki akademickie, czy instytucje
mog?y si? pod??czy? do globalnej sieci, a z czasem ta nowoczesna forma dost?pu do informacji sta?a si?
obecna w wielu gospodarstwach domowych. Dzi? internet jest wsz?dzie, nawet na urz?dzeniach
mobilnych, dla wielu niewidomych jest to podstawowe ?ród?o informacji.
Dost?pno??, czy dla wszystkich?
Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, mo?liwo?ci urz?dze? i przegl?darek udoskonala si? równie?
projektowanie stron internetowych. Wcze?niej stworzenie strony internetowej wymaga?o wiedzy w
zakresie jej przygotowania, ale produkt ko?cowy nie by? tak atrakcyjny – przewa?nie by? to tekst i uboga
grafika. Obecnie zaawansowane oprogramowanie daje ró?ne mo?liwo?ci twórcom stron internetowych. By
przyku? uwag? potencjalnego odbiorcy wiele stron przekazuje informacje w postaci prezentacji
multimedialnych lub grafiki. Niestety rozwój tworzenia stron www nie idzie w parze z ich dost?pno?ci?, bo
tre?ci przedstawione graficznie cz?sto nie maj? swojej alternatywnej (tekstowej) postaci, czytelnej dla
osób z dysfunkcj? wzroku. Niektóre serwisy www instaluj? na swoich stronach mówi?ce przegl?darki lub
mechanizmy odczytuj?ce zawarto?? strony mow? syntetyczn? twierdz?c, ?e w ten sposób udost?pniaj?
tre?ci dla osób niewidomych. Jest to mylne przekonanie, bo niewidomy korzysta ju? z technologii
wspomagaj?cych, by wej?? na stron? i przejrze? jej zawarto??.
By wyj?? naprzeciw osobom z ró?nymi ograniczeniami Konsorcjum W3C (Worldwide Web Consortium)
Wstworzy?o Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), wiele wskazówek niezb?dnych do tworzenia
dost?pnych stron internetowych dla osób z ró?nymi dysfunkcjami. Pierwotnie w wersji 1.0 WCAG zosta?y
zmodyfikowane do wersji 2.0 w 2008 r. i przystosowane do wspó?czesnych wymaga? i mo?liwo?ci
programistycznych. Zalecenia do zastosowania WCAG 2.0 pojawi?y si? w Agendzie Cyfrowej dla Europy
oraz w Rozporz?dzeniu Rady Ministrów z 12.04.2013 r. zobowi?zuj?cym podmioty administracji
publicznej, by ich strony by?y stworzone zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0.
Co jest dzi??
Badania prowadzone w Polsce i Europie pokazuj?, ?e niewiele stron instytucji publicznych i podmiotów
prywatnych jest tworzonych zgodnie z ww. standardami dost?pno?ci. Wskazuj? na kilku,
kilkunastoprocentowy odsetek dost?pnych lub w cz??ci dost?pnych stron www. Takie podej?cie twórców
stron internetowych powoduje, ?e wiele osób z ró?nymi dysfunkcjami ma ograniczony dost?p do
informacji. Dlatego te? Komisja Europejska zobowi?za?a podmioty administracji publicznej oraz instytucje
oferuj?ce us?ugi powszechne do stworzenia dost?pnych swoich serwisów do 2015 r.
Czym jest dost?pno?? i jak to mo?na zrobi??
Na dost?pnej stronie zamieszczone tre?ci i funkcje zaprezentowane s? w sposób czytelny i zrozumia?y.
Dost?pny serwis www powinien równie? umo?liwia? interaktywne u?ytkowanie serwisu jak np.
wyszukiwanie ??danych informacji, dokonywanie zakupów, zamawianie i rezerwacja biletów wycieczek itp.
Kolejn? kwesti? u?atwiaj?c? nawigacje po stronie jest jej uporz?dkowanie np. ustawienie odpowiednich
nag?ówków, zgrupowanie kilku elementów w list?, by niewidomy za pomoc? dost?pnych skrótów
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klawiaturowych
móg? szybko porusza? si? po stronie nie czytaj?c ca?ej jej zawarto?ci. Innym
http://pzn.org.pl
rozwi?zaniem jest w?a?ciwe opisanie linków i materia?ów wizualnych, by niewidomy u?ytkownik wiedzia?,
co przedstawia obiekt znajduj?cy si? na stronie lub pod danym linkiem. Dla osób s?abowidz?cych wa?na
jest mo?liwo?? dobierania odpowiednich czcionek lub zmiana kontrastu. Równie? podstawowa wersja
strony powinna by? kontrastowa. Jedna z publikacji na temat stron internetowych przedstawia przyk?ad,
gdzie pole wyszukiwarki by?o oznaczone kolorem szarym na bia?ym tle. O ile widz?cy nie b?dzie mia?
wi?kszych problemów ze znalezieniem takiego pola, s?abowidz?cy u?ytkownik, nawet przy wsparciu
programu powi?kszaj?cego napotka powa?ne trudno?ci.
W tym miejscu warto równie? wspomnie? o drukach urz?dowych, które nie s? dost?pne dla osób
niewidomych. Po pierwsze wiele formalno?ci trzeba za?atwia? w formie papierowej co uniemo?liwia
samodzielne wype?nienie np. druku na wys?anie listu poleconego na poczcie przez osob? niewidom?. Z
drugiej strony niewiele podmiotów zapewnia mo?liwo?? sk?adania wniosków on-line, a nawet gdy ju?
strona dzia?a to nie jest ona stworzona zgodnie ze standardami dost?pno?ci. Po trzecie wiele formularzy i
wniosków, nawet na stronach dla osób niepe?nosprawnych jest stworzona w sposób utrudniaj?cy lub
uniemo?liwiaj?cy ich samodzielne wype?nienie przez niewidom? osob?.
Co dalej?
Niewidomi i s?abowidz?cy od lat borykaj? si? z ró?nymi „udogodnieniami”, które utrudniaj? nawigacj? po
stronie. Mimo wielu ogranicze? i mody na niedost?pno?? osoby z dysfunkcj? wzroku cz?sto wykorzystuj?
Internet jako g?ówne ?ród?o informacji. Trzeba mie? nadziej?, ?e wymagane prawem rozwi?zania zostan?
wdro?one na stronach instytucji publicznych, a w ?lad za nimi pójd? serwisy komercyjne, przecie? Internet
jest dla wszystkich.
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