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O FUNDACJI
NEURON PLUS
Fundacja

Neuron+

usług

jest

organizacją,

zagrożonych wykluczeniem społecznym
z powodu niepełnosprawności w szerszym
zakresie w odniesieniu do aktualnie
panujących standardów.

na aktualne potrzeby osób (także ich
opiekunów)

niepełnosprawnych

•

zagrożonych

wykluczeniem społecznym z powodu
niepełnosprawności

umysłowej,

neurologicznej oraz genetycznej.

stworzono i aktualizowano mapę
,,Miejsc bez barier’’;

•

Przeprowadzono wielowymiarową

na równie istotnych kwestiach jakimi

kampanię informacyjno-edukacyjną

były

projektu, w ramach której

z

aktywizacja

zawodowa

niepełnosprawnością

przedsiębiorców

i

osób

zostały zrealizowane działania tj.:

zachęcenie

do

niepełnosprawnych

przeprowadzono kampanię

zatrudniania

Google Grants promującą serwis

pracowników.

www.stopbarierom.pl;

Kampania miała charakter informacyjnoedukacyjny

Działalność Fundacji stanowi odpowiedź
oraz

osób

W tym roku projekt koncentrował się

która realizuje działania na rzecz osób

rodzin

dla

w przestrzeni publicznej i komercyjnej.

Projekt
osób

był
z

i

ogólnopolski

skierowany

zasięg.
do

Ponadto w ramach II edycji wydarzenia:

ich

•

głównie

niepełnosprawnością,

bannerowe Google Display Network;

rodzin i opiekunów oraz instytucji/firm
z sektora państwowego i prywatnego.

przeprowadzono kampanie

•

przeprowadzono bannerowe

Dodatkowo w ramach II edycji projektu

kampanie promocyjne w serwisie

poruszano kwestie związane z pandemią

Wirtualna Polska;

koronawirusa, która szczególnie wpłynęła

•

przeprowadzono i opublikowano
w serwisie Wirtualna Polska

na osoby z niepełnosprawnością.

rozmowę z przedstawicielem Fundacji
W

ramach

II

edycji

informacyjno-

edukacyjnej kampanii STOP Barierom:
•

Fundacja stara się przełamywać bariery
w obszarach, w których występują wszelkie
problemy
z

i

ograniczenia,

aktywnym

związane

funkcjonowaniem

www.stopbarierom.pl

platformach VOD, Facebooku

i rozbudowano go kolejne

i kanale YouTube;

Założeniem działalności Fundacji jest
w zakresie opieki, edukacji, a także

•

leczenia i terapii..
•

INFORMACJE NA
TEMAT II EDYCJI
KAMPANII STOP
BARIEROM
Jednym

spośród

zrealizowanych

projektów Fundacji Neuron+ jest II edycja
kampanii STOP Barierom na rzecz osób
z

niepełnosprawnością.

Zeszłoroczna

akcja poruszała problem dostępności

E-niezbędnik o treści związane

realizujących swoje pasje, osób

z niepełnosprawnymi pracownikami

z niepełnosprawnością;
•

•

stworzono 7 filmów dotyczących
osób z niepełnosprawnością i ich

uruchomiono chat bot –

życia zawodowego;
•

stworzono spot ,,Bądź bezpieczny’’

użytkowników w internetowym

promujący jedną z aplikacji mobilnych

E-niezbędniku;

dla osób z niepełnosprawnością;

wzmocniono E-niezbędnik

•

przeprowadzono kampanie

i wirtualnego asystenta wsparciem

promocyjne aplikacji ,,E-niezbędnik’’

ekspertów Fundacji;

na kanale YouTube oraz platformach

stworzono dwie mobilne aplikacje

Facebook i Instagram;

dla osób z niepełnosprawnością
•

stworzono 11 filmów z historiami
aktywnych zawodowo oraz

poszukiwanie treści przez

z niepełnosprawnością w społeczeństwie.
pomoc osobom potrzebującym wsparcia

•

rozbudowano internetowy

wirtualnego doradcę, wspierającego

osób

przeprowadzono promocję spotu
internetowego kampanii na

i pracodawcami oraz koronawirusem;
•

•

uruchomiono nową odsłonę serwisu

eksperckie treści;
•

na temat kampanii STOP Barierom;

•

przeprowadzono kampanię radiową

i przeprowadzono ich promocję;

w Polskim Radiu i Radiu dla Ciebie,

stworzono ekspercki poradnik

a przedstawiciel Fundacji Neuron+

przedsiębiorcy – ,,Przyjazny

wziął udział w audycji radiowej;

pracodawca’’, zawierający dobre

•

przeprowadzono kampanię prasową;

praktyki w zakresie zatrudniania

•

przygotowano i wysłano do

osób z niepełnosprawnością;

dziennikarzy 3 informacje prasowe

przeprowadzono badanie dotyczące

związane z kampanią;

sytuacji osób z niepełnosprawnością
na rynku pracy i opracowano Kodeks

•

prowadzono działania promocyjne
w serwisie Facebook Fundacji.

Dobrych Praktyk;

3

ZAŁOŻENIA I CELE
KAMPANII

wprowadzić konieczne modyfikacje, do
włączenia się w akcję.
Ważne kwestie stanowiły również:

Projekt informował i edukował:
•

osoby z niepełnosprawnością na

•

z niepełnosprawnością do

temat dostępności rynkowej usług

pełnoprawnego funkcjonowania

dostosowanych do ich potrzeb,

w przestrzeni społecznej i publicznej

w tym nowoczesnych technologii;
•

(w zakresie usług administracyjnych,

społeczeństwo odnośnie potrzeb

bankowych, ubezpieczeniowych,

osób z niepełnosprawnością

edukacyjnych, rozrywki itp.);

z zaakcentowaniem potrzeby

•

integracji.
•

dedykowanych osobom

komercyjnej i zawodowej dla osób

firm i instytucji, które posiadają rozwiązania
dedykowane osobom niepełnosprawnym
które

zamierzają

udzielanie wsparcia w czasie pandemii
koronawirusa

Kampania stanowiła również zaproszenie dla

tych,

niepełnosprawnych;
•

z niepełnosprawnością.

propagowanie idei likwidacji
barier w przestrzeni publicznej,

instytucje oraz przedsiębiorstwa na
temat potrzeby wprowadzenia usług

oraz

aktywizacja osób

•

wpływ na zmianę nastawienia
społecznego do osób
niepełnosprawnych.

dopiero

4

PARTNERZY KAMPANII STOP BARIEROM
PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY KAMPANII

PARTNERZY MEDIALNI

INSTYTUCJONALNI PARTNERZY KAMPANII
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NARZĘDZIA KAMPANII
STOP BARIEROM
Narzędzia kampanii:
• Strona internetowa,
• Wirtualny doradca,
• Doradcy osób z niepełnosprawnością,
• Aplikacje mobilne,
• Artykuły i specjalistyczne materiały
edukacyjne,
• Kodeks dobrych praktyk,
• Mapa miejsc bez barier,
• Kampania Google Grants,

W sekcji poświęconej koronawirusowi

• Kampanie bannerowe,

znalazły się informacje dotyczące pomocy

• Wywiad z ekspertem fundacji,

i świadczeń dla osób niepełnosprawnych

• Spoty internetowe,

oraz zmian w przepisach w związku

• Radio,

z pandemią. Dodatkowo w internetowym

• Prasa,

E-niezbędniku

• Social Media

zakładkę ,,Bądź bezpieczny’’, w której

ramach

II

edycji

przed koronawirusem.
osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

informacyjno-

edukacyjnej kampanii STOP Barierom
rozbudowano stronę www.stopbarierom.
pl, serwis stanowi aktualnie swoisty
,,hub”

informacyjno-edukacyjny

stworzyła

umieszczono porady dotyczące ochrony

STRONA INTERNETOWA –
Internetowy E-niezbędnik
W

Fundacja

dla

i opiekunów, a także dla przedsiębiorców.

Serwis www.stopbarierom.pl na bieżąco
optymalizowano pod kątem widoczności

W

ramach

projektu

rozbudowano

w wyszukiwarkach internetowych. Dzięki

internetowy E-niezbędnik o eksperckie

temu w czasie projektu stronę odwiedziło

treści związane z zatrudnianiem osób

ponad

z niepełnosprawnością, uprawnieniami
pracowniczymi dla niepełnosprawnych
pracowników. E – niezbędnik został także
uzupełniony praktycznymi informacjami

143 tys. użytkowników

o koronawirusie, co było dodatkowym
działaniem,

które

wyszło

naprzeciw

którzy wygenerowali ponad

sytuacji w jakiej znalazł się świat zagrożony
koronawirusem.

307 tys. odsłon
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WIRTUALNY DORADCA
Dodatkowe wsparcie dla internetowego
E-niezbędnika stanowił wirtualny doradca

DYŻURY EKSPERTÓW
Z ZAKRESU PRAWA I
ŚWIADCZĘŃ SCOJALNYCH

pytanie, otrzymywał możliwość zadania
go ekspertowi Fundacji drogą mailową.
W trakcie trwania kampanii eksperci
Fundacji udzielili odpowiedzi ponad 60
osobom.

– chat bot, który pomagał użytkownikom

Na stronie stopbarierom.pl udostępniono

w szybki i prosty sposób wyszukać

również numery telefonów, na które

interesujące ich treści.

niemal każdego dnia dzwonią osoby
z niepełnosprawnością lub opiekunowie.
Głównie
Kolejne

wsparcie

użytkowników

pytania

informacji

E-niezbędnika obok wirtualnego asystenta

zatrudnienia

na

dotyczą
temat

czy

uzyskania
możliwości

dofinansowania

stanowiły dyżury ekspertów ds. osób

na

z niepełnosprawnością. Jeśli użytkownik

też

nie mógł znaleźć odpowiedzi na swoje

zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

sprzęt

rehabilitacyjny.

przedsiębiorcy

Dzwonią

zainteresowani

Łącznie w trakcie kampanii
ogólna

liczba

wyniosła

1092,

chatów
a

ogólna

liczba wiadomości 5672. Ze
wsparcia chat bota korzystały
osoby z niepełnosprawnością,
opiekunowie

osób

niepełnosprawnych

oraz

pracodawcy.
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APLIKACJE MOBLINE
W ramach projektu stworzono 2 aplikacje
mobilne dla osób z niepełnosprawnością Aplikację ,,E-niezbędnik’’ i ,,E-niezbędnik
Niepełnosprawni w czasie pandemii’’.
Aplikacje

telefoniczna

,,E-niezbędnik’’

oraz ,,E-niezbędnik Niepełnosprawni w
czasie pandemii’’ stanowią kontynuację
internetowego E-niezbędnika dla osób
z niepełnosprawnością, który powstał w
ramach kampanii.
Z

aplikacja

,,E-niezbędnik

APLIKACJA MOBILNA – E-niezbędnik

Niepełnosprawni w czasie pandemii’’ to

W

dla

osób

przewodnik wyłącznie po zagadnieniach

edukacyjnego projektu STOP Barierom

ich

Aplikacja „E-niezbędnik” to praktyczne
kompendium

wiedzy

kolei

ramach

II

edycji

informacyjno-

rodzin

związanych z koronawirusem. Aplikacja jest

przeprowadzono kampanie promocyjne

i opiekunów. Narzędzie zawiera informacje

skierowana do osób niepełnosprawnych

aplikacji ,,E-niezbędnik’’ na kanale YouTube

dotyczące wszystkich przysługujących im

oraz ich bliskich, którzy chcą dowiedzieć

oraz platformach Facebook i Instagram.

w Polsce świadczeń, ulg i przywilejów oraz

się

Łącznie kampanie uzyskały

wyjaśnienie procedur związanych z ich

świadczeniach

uzyskaniem. Co ważniejsze, aplikacja posiada

przepisach

również sekcję dotyczącą koronawirusa

Partnerem strategicznym projektu został

i wszelkich, niezbędnych informacji, jakie są

PKO Bank Polski. Pozostali Partnerzy to

z nim związane. Partnerem strategicznym

Totalizator Sportowy i Fundacja KGHM

projektu został PKO Bank Polski.

Polska Miedź.

z

niepełnosprawnością,

więcej

o

pomocy
czy

prawa

finansowej,

zmieniających
podczas

się

pandemii.
175 958 wyświetleń
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NARZĘDZIA KAMPANII STOP BARIEROM
EKSPERCKI PORADNIK
,,Przyjazny pracodawca”
Jednym

z

elementów

na
w
II

edycji

podstawie
zakresie

przepisów

zatrudnianie

osób

dokumentów

pod nim podpisały, co oznacza, że będą

regulujących

stosowały u siebie te praktyki i wytyczne.

niepełnosprawnych
Analiza

MAPA MIEJSC BEZ BARIER

zadanie

Mapa miejsc bez barier - W ramach

poradnika przedsiębiorcy – ,,Przyjazny

przybliżyć tematykę zatrudniania osób

projektu stworzono i aktualizowano mapę

pracodawca’’,

dobre

z niepełnosprawnościami w Polsce. Celem

miejsc bez barier zawierającą adresy i

praktyki w zakresie zatrudniania osób z

było ukazanie przede wszystkim kontekstu

kontakty do pracodawców zatrudniających

niepełnosprawnością.

prawnego,

osoby z niepełnosprawnością.

ogólnopolskiej kampanii STOP Barierom

vs.

było

Desk

też

stworzenie

eksperckiego

zawierającego

i

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

polskie

prawodawstwo.

Resarch

miała

ale

także

społecznego

za

ekonomicznego

funkcjonowania

osób

z niepełnosprawnościami w obszarze

Mapę stworzyły firmy dbające o równość

Kodeks Dobrych Praktyk - Obok Poradnika

zawodowym.

społeczną, które pokazują, że zatrudnianie

Przedsiębiorcy

potrzeby/możliwe

Zostały

wskazane
w

niepełnosprawnych pracowników jest nie

przeprowadziła badanie dotyczące sytuacji

obszarze aktywizacji zawodowej osób

tylko możliwe, a także korzystne. Obecnie

osób z niepełnosprawnością na rynku

z

wzorowane

na mapie znajduje się 296 punktów na

pracy. Badanie zostało przeprowadzone

zarówno

Fundacja

Neuron+

rozwiązania

niepełnosprawnością,

dobrych

terenie całej Polski m.in. takie firmy

praktyk, jak i postulatach środowiska

jak E&Y Polska, sieć sklepów Auchan,

osób z niepełnosprawnością i organizacji

sieć sklepów Stokrotka czy OBPON –

działających na rzecz tej grupy.

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób

na

przykładach

Niepełnosprawnych.
Na

podstawie

przeprowadzonego

Dodatkowo

na

Mapie Miejsc bez Barier można było

kodeks

znaleźć również kolektury Totalizatora

dobrych praktyk, który zawiera wytyczne

Sportowego oraz placówki i bankomaty

dla pracodawców i instytucji. Jest on

PKO Banku Polskiego przyjazne osobom

adresowany do firm i instytucji, aby się

niepełnosprawnym.

badanie

został

opracowany
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NARZĘDZIA KAMPANII STOP BARIEROM

STRONA INTERNETOWA –
Kampania Google Grants
W

ramach

projektu

została

przeprowadzona kampania Google Grants,
dzięki której portal www.stopbarierom.pl
uzyskał
476 732 odsłon

KAMPANIA BANNEROWA – Wirtualna
Polska W ramach II edycji informacyjno-

oraz

edukacyjnego projektu Stop Barierom,
przeprowadzono kampanie bannerowe

88 937 wejść na stronę.

w serwisie Wirtualna Polska. Kampanie
dotyczyły aplikacji E-niezbędnik oraz chat
bota.

Wyświetlenia:

i 1 364 853 kliknięcia unikalnych

Wejścia:

ramach

edycji

kampanii

przeprowadzono

Stop

rozmowę

w serwisie Wirtualnej Polski i obejrzano ją

Barierom

przeprowadzono

3

kampanie bannerowe Google Display
Network. Kampanie dotyczyły promocji
projektu, chat bota oraz dwóch aplikacji
E-niezbędnik. Łącznie kampanie zostały
wyświetlone

na

kanale

YouTube

-

go 39 952 unikalnych użytkowników oraz
na Facebook Fundacji, gdzie dotarł do
139 000 odbiorców.
FILMY

–

Historie

Osób

z

Niepełnosprawnością

Stworzono

11

aktywnych

filmów

z

historiami

zawodowo oraz realizujących swoje pasje,

404 687 razy.

osób z niepełnosprawnością. Filmy były

SPORT INTERNETOWY – VOD, YouTube,

gdzie dotarły do ponad 1 mln odbiorców.

KAMPANIA BANNEROWA - Google

Stop

II

Kockim. Rozmowę wyemitowana została

projektu

pl, Rp.pl, Gazetaprawna.pl, Biznesinfo.pl

ROZMOWA Z EKSPERTEM - Wirtualna

Neuron+, prof. dr hab. n. med. Januszem

informacyjno-edukacyjnego

Dziennik Wschodni.pl, Pudelek.pl, Wprost.

umieszczono

z członkiem Rady Naukowej Fundacji

Display Network W ramach II edycji

takich

wyświetlono go 230 149 razy, a obejrzało

Barierom

18,66%

na

Dodatkowo w trakcie kampanii spot

w

CTR:

wyświetlany

użytkowników.

Polska W ramach popularyzacji działań

88 937

był

platformach jak np.: Money.pl, Wp.pl,

Bannery uzyskały ponad 1,5 mln odsłon

476 732

Spot

Facebook

promowane na kanale Facebook Fundacji,

W czasie trwania II edycji

ogólnopolskiego projektu STOP Barierom
przeprowadzono

promocję

spotu

kampanii na platformach VOD - ,,video on
demand - wideo na życzenie”.
Spot kampanii STOP Barierom

15 752 609 razy

wygenerował 2,17 mln odsłon i dotarł
do ponad 2 mln unikalnych odbiorców.
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NARZĘDZIA KAMPANII STOP BARIEROM

FILMY

–

Aplikacja

E-niezbędnik

W ramach projektu STOP Barierom
Fundacja

stworzyła

również

dotyczący

korzystania

z

spot

aplikacji

–

E-niezbędnik, który został umieszczony
kanale YouTube Fundacji oraz na stronie
www.stopbarierom.pl.
RADIO – Emisja spotów, Audycja radiowa

ARTYKUŁY – Prasa i Internet W ramach

INFORMACJE PRASOWE – Publikacje

projektu

W ramach projektu łącznie stworzono i

przeprowadzono

kampanię

prasową.

rozesłano do dziennikarzy 3 informacje
prasowe,

Objęła ona stworzenie i opublikowanie

które

wygenerowały

42

publikacje i wzmianki.

39 artykułów drukowanych
i 95 artykułów online,
w tym - 2 artykułów drukowanych w
20 i 19 dziennikach Polska Press, 4
publikacje online w 23 serwisach Polska
Press oraz 3 materiały
W ramach kampanii STOP Barierom

w serwisie Wirtualna Polska.

przeprowadzono kampanię radiową w:
Polskim Radiu, która dotarła do

Artykuły online dotarły do

2,3 mln słuchaczy

4267 unikalnych
użytkowników

i w Radiu Dla Ciebie, która dotarła do
i uzyskały
1,2 mln słuchaczy.
5 145 odsłon.
Dodatkowo

członek

Rady

Naukowej

Fundacji Neuron+, prof. dr hab. n. med.
Janusz Kocki

Artykuły

drukowane

ukazały

się

w

łącznym nakładzie

wziął udział w audycji

radiowej w Radiu Gdańsk.

374 600 egz.
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NARZĘDZIA KAMPANII STOP BARIEROM

DZIAŁANIA SOCIAL MEDIA – Facebook
Fundacji W ramach II edycji kampanii
STOP Barierom prowadzono działania
promocyjne na kanale Facebook Fundacji.

Obecnie profil obserwuje ponad 13 tys.
użytkowników, a posty opublikowane
w trakcie kampanii wygenerowały łącznie:

2 906 697 wyświetleń

7 281 reakcji

3 282 udostępnienia

761 komentarzy.
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PODSUMOWANIE
Kampania STOP Barierom stanowiła ważny głos w ogólnopolskiej debacie dotyczącej sytuacji osób z niepełnosprawnością. Projekt
spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów, firm i instytucji, a przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin
i opiekunów. Fundacja Neuron Plus otrzymała wiele zapytań telefonicznych i mailowych z prośbą pomoc i udzielenie informacji z
zakresu prawa czy ochrony zdrowia, co potwierdziło przekonanie o potrzebie realizacji tego typu projektów.
W związku z powyższym Fundacja Neuron Plus rozważa przeprowadzenie II edycji projektu, w której zamierza skupić się na takich
obszarach jak:
- rozbudowa serwisu o sekcje skierowane do przedsiębiorców, administracji publicznej oraz instytucji;
- badania opinii publicznej i nastawienia przedsiębiorców;
- AI (sztuczna inteligencja);
- wsparcie merytoryczne i funkcjonalne w dobie pandemii
- wytyczne i najlepsze praktyki wobec osób z niepełnosprawnością.
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Dziękujemy
za współpracę!

Fundacja Neuron +
Ul. Piękna 49
00-672 Warszawa
fundacja@neuronplus.pl

