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FUNDACJA
NEURON PLUS
Fundacja

Neuron+

Informacja o akcji dotarła do

administracyjnych, bankowych,

jest

organizacją,

która stawia sobie za cel realizację
działań

na

rzecz

i publicznej (w zakresie usług

osób

zagrożonych

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

zwracając

kilku milionów osób

ubezpieczeniowych,

na terenie całego kraju,

edukacyjnych, rozrywki itp.);

uwagę

na

problemy

• propagowanie idei likwidacji

z jakimi spotykają się na co dzień

barier w przestrzeni publicznej,

osoby z niepełnosprawnością w kwestii

komercyjnej i zawodowej dla

dostępności różnych usług, z których

osób niepełnosprawnych;

na co dzień w pełni korzystają osoby
pełnosprawne.

• wpływ na zmianę nastawienia
społecznego do osób

Projekt informował i edukował:

niepełnosprawnych.

• osoby z niepełnosprawnością
na temat dostępności
rynkowej usług
dostosowanych do ich
potrzeb, w tym nowoczesnych
technologii;
Działalność Fundacji stanowi odpowiedź
na aktualne potrzeby osób (także ich
rodzin

oraz

opiekunów)

zagrożonych

wykluczeniem społecznym z powodu
niepełnosprawności

umysłowej,

neurologicznej oraz genetycznej.
Fundacja stara się przełamywać bariery
w obszarach, w których występują wszelkie
problemy
z

i

ograniczenia,

aktywnym

związane

funkcjonowaniem

osób

z niepełnosprawnością w społeczeństwie.
Założeniem działalności Fundacji jest
pomoc osobom potrzebującym wsparcia
w zakresie opieki, edukacji, a także
leczenia i terapii.

• społeczeństwo odnośnie
potrzeb osób
z niepełnosprawnością
z zaakcentowaniem potrzeby
integracji.
• instytucje oraz
przedsiębiorstwa na temat
potrzeby wprowadzenia
usług dedykowanych osobom
z niepełnosprawnością.
Kampania stanowiła również
zaproszenie dla firm
i instytucji, które posiadają
rozwiązania dedykowane
osobom niepełnosprawnym
oraz tych, które zamierzają
dopiero wprowadzić konieczne

STOP BARIEROM
- INFORMACJE
O KAMPANII

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

Od stycznia do grudnia 2019 roku,
Fundacja przeprowadziła informacyjnoedukacyjny

projekt

ogólnopolskim
z

na

niepełnosprawnością

STOP Barierom.

o

charakterze
rzecz
–

osób
kampanię

• aktywizacja osób
z niepełnosprawnością
do pełnoprawnego
funkcjonowania
w przestrzeni społecznej
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PARTNERZY KAMPANII STOP BARIEROM
PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

PARTNERZY INTYTUCJONALNI

PARTNERZY MEDIALNI

POZOSTALI PARTNERZY
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STOP BARIEROM

Spot

radiowy

dostępny

pod

kampanii
poniższym

jest
linkiem:

- Dziennik Zachodni		
- Echo Dnia		
- Gazeta Współczesna

https://youtu.be/5-B7NbtzPSg

- Express Bydgoski

Radio

- Express Ilustrowany
- Gazeta Krakowska
- Gazeta Lubuska
- Gazeta Pomorska
- Gazeta Wrocławska
- Głos Koszaliński
- Głos Pomorza
- Głos Szczeciński
- Głos Wielkopolski
- Kurier Lubelski
- Kurier Poranny

W ramach kampanii STOP Barierom

- Nowa Trybuna Opolska

Fundacja Neuron Plus wyemitowała

- Gazeta Codzienna Nowiny

Artykuły (prasa i Internet)

- Polska Metropolia Warszawska
- Aktywni 60 +

80 spotów radiowych
w Programie I oraz 3 Polskiego
Radia.

Spoty dotarły do ponad 7 mln
słuchaczy a ich emisja odbywa
się we wrześniu 2019 roku.

Spot kampanii był również emitowany
od 1 maja do 31 grudnia 2019 roku w
internetowym radiu skierowanym do osób
z niepełnosprawnością ,,Niewidzialni FM’’
http://niewidzialnifm.pl/, gdzie dotarł do
blisko

W trakcie kampanii STOP Barierom
ukazały się 242 artykuły, z czego 57
materiałów
Internetu.

dotyczyło
Łączny

prasy

nakład

a

185

artykułów

prasowych wyniósł ponad 360 tys. egz.,
zaś czytelnictwo wszystkich tytułów
ponad 500 tys.
Liczba publikacji prasowych

16 tys. słuchaczy.

Wśród

przygotowanych

materiałów

w poszczególnych miesiącach

znalazły się również artykuły stworzone
Dodatkowo

przedstawiciele

Fundacji

wzięli udział w audycji radiowej ,,Strefa
prywatna’’ w programie IV Polskiego
Radia, a informacja o kampanii pojawiła
się we wrześniu i październiku w serwisie
informacyjnym Programu I.

przez ekspertów Fundacji.
Artykuły

prasowe

w

ramach

kampanii STOP Barierom ukazały się
w następujących tytułach:
- Super Express			
- Dziennik Bałtycki			
- Dziennik Łódzki				
- Dziennik Polski		
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Źródła artykułów internetowych w %

Artykuły internetowe w ramach
kampanii STOP Barierom ukazały się w
następujących serwisach internetowych:
- Se.pl

7% Ogólnopolskie portale informacyjne

- Interia					

82% Portale regionalne

- Express Bydgoski

4% Zdrowie

- Dziennik Bałtycki			
- Express Ilustrowany

5% Niepełnosprawność

- Dziennik Łódzki				
- Gazeta Krakowska

1% Gospodarka

- Dziennik Polski				

1% Opiniotwórcze

- Gazeta Lubuska
- Dziennik Zachodni			
- Gazeta Pomorska
- Echo Dnia				
- Gazeta Wrocławska

Media Relations

- Gazeta Współczesna			
- Polska Times
- Głos Koszaliński				
- Tygodnik Ostrołęcki
- Głos Pomorza				
- Obpon
- Głos Szczeciński				
- Dla Zdrowia
- Głos Wielkopolski			
- Niewidzialni

- Kurier Lubelski				W trakcie kampanii STOP Barierom
przygotowano i wysłano do mediów
- Ipon
- Kurier Poranny				

5 materiałów prasowych,

- W Polityce

- NTO					
które wygenerowały łącznie
- w Gospodarce
- Nowiny24

79 publikacji m.in.

- Nowości Dziennik Toruński
Liczba publikacji internetowych
w poszczególnych miesiącach

Na takich portalach jak:
- Kampanie Społeczne
- NGO
- Onet
- Polityka Zdrowotna
- Hello Zdrowie
- Portal Samorządowy
- Public Relations
- Portale medycznie
- Niepełnosprawni
- Polski Związek Niewidomych
- Rynek Zdrowia
- Poradnik Zdrowie
- Gazeta Senior
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Media Relations

Portal Samorządowy

NGO Portal
Onet.pl

Hello Zdrowie

Public relations
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Social media

Udział poszczególnych mediów w %

11% Prasa
53% Internet

W

trakcie

trwania

kampanii

36% Social Media

STOP

Barierom facebookowy profil Fundacji
Neuron Plus zaczęło śledzić ponad

10 tys. użytkowników.
Przykładowe publikacje
W tym czasie ukazało się

181 postów,

które dotarły do ponad

1,2 mln odbiorców.

Posty uzyskały też blisko

28 tys. polubień,
1,6 tys. komentarzy

oraz zostały udostępnione ponad

5,2 tys. razy.

Do

współpracy

w

ramach

projektu

zaangażowano również znanego vlogera
z
bez

niepełnosprawnością
Barier,

filmów

który

-

Człowieka

przygotował serię

poradnikowych

dla

osób

z niepełnosprawnością.
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Strona internetowa

W ramach projektu Fundacja Neuron
Plus stworzyła stronę internetową www.
stopbarierom.pl, na której użytkownicy
mogli

znaleźć

nie

tylko

informacje

o kampanii ale uzyskać pomoc od
konsultantów Fundacji i ze specjalnego
e-niezbędnika

(o

tych

narzędziach

będzie mowa w dalszej części raportu).
Strona została zaprojektowana zgodnie
z wytycznymi WCAG 2.0 dla osób
z niepełnosprawnością.
Dodatkowo

na

stronie

znalazła

się

,,mapa miejsc bez barier’’. Zostały na niej
umieszczone bankomaty i placówki PKO

Kampania Google

Banku Polskiego oraz punkty Totalizatora
Sportowego

przyjazne

osobom

z niepełnosprawnością.

Kampania Google Grants projektu STOP
Barierom została wyświetlona ponad

Na portalu znalazły się również aktualne
wydarzenia

sportowe

i

z największych miast Polski, dedykowane
osobom z niepełnosprawnością.
W

czasie

trwania

141 tys. razy

kulturalne

kampanii

strona

www.stopbarierom.pl zanotowała ponad

i kliknięta ponad

21,6 tys. razy.

88 tys. unikalnych użytkowników oraz
ponad 200 tys. odsłon.
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Filmy z ekspertami Fundacji

Aktywność

w

ramach

STOP

Barierom

tylko

wspomnianych

kampanii

dotyczyła

nie

wcześniej

narzędzi. Stworzono także 6 filmów
z

wypowiedziami

ekspertów,

dotyczących m.in. dostępności edukacji,
służby

zdrowia

ujęciu

architektonicznym

z

czy

przestrzeni
dla

niepełnosprawnością.

w

osób

Materiały

zostały przygotowane również w wersji
z lektorem polskiego języka migowego;
umieszczone

na

www.stopbarierom.pl

stronie
oraz

projektu
na

kanale

YouTube Fundacji.
Dodatkowo stworzono także 4 filmy
eksperckie

dotyczące

e-niezbędnika

i narzędzia chat bot – ich funkcjonalności
i zasad korzystania, które też znalazły się
na kanale YouTube Fundacji.
Jak

dotąd

wszystkie

filmy

zostały

obejrzane
ponad 224 tys. razy,
a ich łączny czas oglądania wyniósł ponad
12 tys. godzin. Można je zobaczyć pod
poniższym adresem:
https://www.youtube.com/channel/
UCnEc280J3toknBFcuj3eSSQ
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Podział odbiorców filmów na YouTube według wieku

Podział odbiorców filmów na YouTube według płci

50,6%
49,4%
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Spot internetowy kampanii

Bannery internetowe – kampania
reklamowa

Obok spotu radiowego Fundacja Neuron
Plus stworzyła także spot internetowy
który

W trakcie trwania kampanii w Internecie

został umieszczony na stronie www

ukazało się 14 bannerów internetowych

projektu oraz na kanale YouTube, gdzie

dotyczących e-niezbędnika oraz narzędzia

obejrzało go

chat bot. Bannery wygenerowały

kampanii

STOP

Barierom,

25 003 818 wyświetleń

ponad 43 tys. odbiorców.

Łączny czas oglądalności wyniósł
i 59 563 klinięć.
ponad 357 godzin.
Ukazały się m.in. na takich portalach jak:
Spot

internetowy

dostępny

pod

kampanii

poniższym

https://youtu.be/G9_PotRPh1Q

jest

linkiem:

- Wirtualna Polska
- Interia
- Parenting
- Abc Zdrowie
- Gazeta Prawna
- Money.pl
- Open.fm
- Abczdrowie
- Dziennik Zachodni
- Lublin 112
- Pacjenci
- Echo Dnia
- Pwn
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Dodatkowo bannery reklamowe kampanii STOP Barierom zostały zamieszczone na portalach skierowanych do osób
z niepełnosprawnością i związanych ze zdrowiem:
- Ipon
- Dla Zdrowia
- Aktywni Plus
- Niewidzialni
- Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Bannery uzyskały ponad

3,6 mln odsłon

13

NARZĘDZIA KAMPANII STOP BARIEROM

Raport z badań Desk Research

Wykor z yst ywa ni e

n owoc ze s nyc h

technologii na rzecz poprawy sytuacji
osób z niepełnosprawnością w Polsce jest

“W Szwecji żyje obecnie ok. 9% dorosłych osób
z niepełnosprawnością i liczba będzie się stale zwiększać,
podobnie jak w innych krajach europejskich, w tym w Polsce.
Około 15% osób z niepełnosprawnością wykazuje stopień
umiarkowany lub znaczny – przez co wymagają wsparcia na
różnych płaszczyznach życia społecznego. Jedną z przyczyn
jest wzrost populacji osób w wieku senioralnym, co zwiększa
dla nich zagrożenie wykluczeniem społecznym. Szwecja to
kraj o najwyższym wskaźniku zatrudnienia osób starszych
- w Szwecji wiek emerytalny to 67 lat dla kobiet i mężczyzn.
Jednocześnie to kraj wielu paradoksów: kraj o jednym
z najwyższych PKB przeznaczonym na cele socjalne, a z drugiej
strony jest jednym z krajów o najwyższym wskaźniku ubóstwa.”
Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki
Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus

zgodne z ideą i filozofią działania Fundacji
Neuron Plus dlatego organizacja w ramach
projektu STOP Barierom przeprowadziła
trzy badania metodą Desk Research
w zakresie:

- Sytuacji osób z niepełnosprawnością
z niepełnosprawnością w Niemczech

- Sytuacji osób z niepełnosprawnością
w Szwecji

- Sytuacji osób z niepełnosprawnością

“System edukacji w Niemczech nie jest tak jednolity jak
w Polsce. Prawodawstwo edukacyjne jest czasami różne
w poszczególnych landach. Trendy nauki światowej,
oparte na najnowszych badaniach rekomendują całkowite
włączanie w edukację osób z niepełnosprawnością. Szkoda,
że Niemcy nie idą tą drogą. Tłumaczenia, że budynek nie
jest dostosowany, czy kadra nie do końca przygotowana
merytorycznie, w XXI wieku są mało przekonujące.
W Polsce system edukacji przedszkolnej i szkolnej jest
systemem sprzyjającym osobom z niepełnosprawnościami.
Każda placówka oświatowa ma obowiązek zastosowania
wytycznych edukacji włączającej. W całym kraju jest także
realizowany Program Wczesnego Wspierania rozwoju dziecka,
który ma na celu jak najszybsze zdiagnozowanie potrzeb oraz
wczesną terapię.”
Doktor Beata Głodzik
pedagog i pedeutolog, specjalista diagnozy zaburzeń SI,
trener Metody IE, ekspert Fundacji Neuron Plus

na rynku usług finansowych

W badaniach wykorzystano materiały
o

charakterze

urzędowym,

prawnym

i statystycznym. Wszystkie źródła danych
poddano analizie pod kątem jakości, tak
aby na ich podstawie stworzyć wiarygodne
i spójne raporty. Opracowania zostały
wzbogacone o komentarze ekspertów
fundacji i stały się są punktem wyjściowym
do publicznej debaty na temat sytuacji
osób z niepełnosprawnością w Polsce.
Pełne

oraz

raportów można

skrócone
znaleźć

www.stopbarierom.pl
,,Raport z badania’’

w

wersje
na

stronie
zakładce

“W ostatnim czasie w Polsce weszła w życie ustawa
o dostępności, która w bardzo szerokim zakresie reguluje
kwestię dostępności, z ogromnym naciskiem na dostępność
dla osób z niepełnosprawnościami. Na wyrównywanie
szans zwróciła uwagę również Unia Europejska. Dyrektywa
ws. dostępności produktów i usług (po ang. European
Accesssibility Act, w skrócie EAA) - to pierwsza tak
kompleksowa i horyzontalna regulacja o dostępności
w prawie UE. Obowiązywać ma w każdym kraju członkowskim
Unii Europejskiej i zapewnić wspólne, jednakowe wymogi
dostępności wybranych produktów i usług. EAA będzie
miała zastosowanie do sprzętu komputerowego i systemów
operacyjnych, terminali samoobsługowych, usług łączności
elektronicznej (w tym zgłoszeń alarmowych), audiowizualnych
usług medialnych, usług towarzyszących transportowi
pasażerskiemu, usług bankowych, e-książek, handlu
elektronicznego.”
Tomasz Smakowski
ekspert ds. dostępności, biegły tłumacz języka migowego
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Debata w serwisie Interia

Live chaty z ekspertami Fundacji

Internetowy e-niezbędnik
dla osób z niepełnosprawnością
oraz sztuczna inteligencja

10 października 2019 roku w serwisie

Głównymi

kampanii

Kolejnym użytecznym narzędziem dla

Interia odbyła się debata dotycząca

STOP

nagłośnienia

osób z niepełnosprawnością, stworzonym

potrzeb

niepełnosprawnością

problemów z jakimi spotykają się osoby

w ramach kampanii STOP Barierom był

w Polsce - w nawiązaniu do sytuacji

z niepełnosprawnością w dostępie do

internetowy e-niezbędnik zamieszczony

osób niepełnosprawnych w Niemczech

różnego typu usług było stworzenie

na stronie projektu www.stopbarierom.pl.

i Szwecji, o której mówią raporty Desk

dodatkowych narzędzi, użytecznych dla

Osoby z

Research Fundacji. Udział w debacie

osób z niepełnosprawnością. W tym

tam znaleźć praktyczne i przydatne

wzięli:

celu Fundacja Neuron Plus w czerwcu

informacje dotyczące przysługujących im

2019 roku uruchomiła specjalne live

ulg, świadczeń i przywilejów jak również

osób

z

• prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki

założeniami

Barierom

oprócz

niepełnosprawnością

mogły

chaty dla osób z niepełnosprawnościami.

zapoznać się z wyjaśnieniem wszelkich

– Przewodniczący Rady Naukowej

Mogły one porozmawiać z konsultantami

procedur związanych z ich uzyskaniem.

Fundacji Neuron Plus;

Fundacji podczas prywatnych rozmów na

W razie potrzeby mogły też pobrać na swój

tematy z dziedziny rehabilitacji, prawa,

komputer potrzebne druki i formularze.

dietetyki i wsparcia psychologicznego.

Szybkie poruszanie się po e-niezbędniku

• dr n. med. Konstanty Radziwiłł,
wojewoda mazowiecki były minister
zdrowia;

umożliwiał zastosowany podział treści.

• Marek Cytacki, Naczelnik Wydziału

Live

chaty

cieszyły

Spraw Obywatelskich Rzecznika Praw

zainteresowaniem

Pacjenta;

z

• dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska

się

sporym

Zostały one pogrupowane według trzech

wśród

osób

stopni niepełnosprawności – lekkiego,

niepełnosprawnością,

ich

rodzin

umiarkowanego i znacznego.

i opiekunów. Blisko 100 pytań zadanych

z NASK, kierująca międzynarodowym

podczas konsultacji znalazło się na stronie

Dodatkowe wsparcie stanowił wirtualny

projektem EuroMath.

internetowej www.stopbarierom.pl.

doradca,

dzięki

któremu

z niepełnosprawnością

osoby

mogły jeszcze

Po zakończonej debacie ukazał się artykuł

szybciej uzyskać odpowiedzi na swoje

podsumowujący, wzbogacony materiałem

pytania. Chat bot starał się zrozumieć

wideo – wypowiedziami uczestników.

intencje

Link

do

materiału:

użytkownika

i

odpowiadać

https://www.

w sposób najbardziej precyzyjny, wskazując

polska2041.pl/spoleczenstwo/news-

konkretne treści w oknie komunikatora.

debata-interii-jakie-sa-potrzeby-osob-z-

W momencie nieznajomości odpowiedzi,

niepelnosprawnosciam,nId,3306281

użytkownik był kierowany do live chata
Fundacji Neuron Plus.
Wskazane narzędzia udało się wdrożyć
dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego
oraz Fundacji PKO.
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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);
- wytyczne i najlepsze praktyki.
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Dziękujemy
za współpracę!

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

