Projekt Čutim prostor za boljšo dostopnost javnih ustanov
Ljubljana, 29. 9. 2016 – Zavod Dostop pričenja z izvajanjem projekta ČUTIM
PROSTOR, ki predvideva izvedbo serije izobraževalnih delavnic po Sloveniji,
namenjenih izboljšanju dostopnosti mestnega prostora in objektov v javni rabi
za ljudi z okvarami vida in sluha. Potrebe teh ljudi so namreč v okviru
načrtovanja in graditve objektov večinoma prezrte. Delavnice so namenjene
predvsem strokovnim delavcem, ki so na občinah in drugih javnih institucijah
odgovorni za urbano politiko, ki delajo na področju načrtovanja in graditve
objektov in predstavnikom javnih ustanov, ki lahko vplivajo na kakovost
mestnega prostora in dostopnost objektov v javni rabi. Projekt Čutim prostor je
podprlo Ministrstvo za okolje in prostor v okviru Javnega razpisa za
sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja
prostora in graditve v letu 2016.
»Cilj izobraževalnih delavnic je izboljšanje dostopnosti do javnih ustanov v slovenskih
občinah. Večinoma si pod dostopnostjo ustanov predstavljamo samo to, da so
dostopne z vozički. Zelo malo ljudi pa pozna težave, s katerimi se srečujejo slepi in
slabovidni, gluhi in naglušni, ljudje z motnjami branja in drugi. Zaradi staranja
prebivalstva so te težave vedno bolj aktualne, saj je slabšanje čutnih zaznav v
starosti zelo pogosto,« je dejala Andreja Albreht, vodja projekta iz Zavoda
Dostop. Na izobraževalnih delavnicah bodo predstavljeni novi standardi na
področju dostopnosti prostora in izkušnje ter dobre prakse načrtovanja
mestnih površin. V sodelovanju z organizacijami, ki združujejo slepe in slabovidne
ter gluhe in naglušne, bodo udeleženci spoznali tudi tehnične pripomočke, ki jih ljudje
z oviranostmi uporabljajo za pomoč pri gibanju in komunikaciji. Hkrati pa bodo
predstavljene tudi težave, ki jih imajo pri vključevanju v skupnost ljudje z motnjami
branja.
Slaba ozaveščenost o potrebah ljudi z okvarami vida in sluha v prostorskem
načrtovanju
Potrebe slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih so zelo slabo poznane in v
prostorskem načrtovanju največkrat prezrte. Letos so bili pripravljeni novi slovenski
standardi v zvezi s tem področjem, ki podrobno opisujejo rešitve, ki pomembno
pripomorejo k dostopnosti prostora za vse uporabnike in posledično vplivajo na večjo
samostojnost ljudi z oviranostmi. »Z njimi je potrebno seznaniti predvsem odgovorne
za politike prostora v urbanih središčih, zaposlene na občinskih upravah, ki lahko
vplivajo na uvajanje teh novosti, ter načrtovalce. Posebej je treba poudariti in
predstaviti strateško načrtovanje dostopnosti, ki prinaša mnogo koristi tako z vidika

uporabnikov kot tudi lokalnih skupnosti, ki so v skladu z zakonodajo dolžne zagotoviti
enakovredno uporabo prostorov v javni rabi za vse,« je še povedala Andreja Albreht.
Izobraževalne delavnice bodo potekale v sedmih mestih po Sloveniji (Laško,
Kočevje, Krško, Kranj, Novo mesto, Tolmin, Velenje) in so brezplačne. Dodana
vrednost delavnic je v izkustveni naravnanosti. Udeležencem bodo predstavljeni
praktični prikazi potreb ljudi z okvarami vida, sluha ter motnjami branja ter dobre in
slabe rešitve v zvezi z dostopnostjo mestnega prostora in objektov v javni rabi.
Organizatorji želijo predvsem spodbuditi empatijo in razmišljanje odgovornih o tem,
kaj vse pomeni dostopnost ter ponuditi konkretne napotke o primernih in neprimernih
rešitvah.
Sodelujoče organizacije:
Zavod za slepo in slabovidno mladino, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Zveza
društev slepih in slabovidnih Slovenije, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
Nova Gorica, Stik Laško, Občina Kočevje, Občina Kranj, Občina Krško, Občina Novo
Mesto, Občina Tolmin, Občina Velenje
Temini delavnic:
Laško: 5.10.2016
Kočevje: 12.10.2016
Krško: 19.10.2016
Kranj: 24.10.2016
Novo mesto: 26.10.2016
Tolmin: 9.11.2016
Velenje: 16.11. 2016
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