
„MAMY DOBRE MANIERY, NIE DLA NAS SĄ BARIERY” 

 

Projekt „Mamy dobre maniery, nie dla nas są bariery”, zrealizowany został w ramach 

„Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B: likwidacji barier 

w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania 

w budynkach placówek PSONI. Projekt był przedmiotem umowy nr 1/B/2019 zawartej w dniu 

11 października 2019 roku pomiędzy: Powiatem Działdowskim a Polskim Stowarzyszeniem na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie, o dofinansowanie ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

I tak dofinansowaniem objęto dwie placówki oświatowe beneficjenta: 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy - bariery w poruszaniu się 

i komunikowaniu się, 

Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiająca do Pracy - bariery 

w komunikowaniu się. 

Projekt polegał na: 

-  wymianie drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych na przesuwne z kurtyną powietrzną – likwidacja 

bariery w poruszaniu się, 

- zakupieniu i zamontowaniu 5 ekranów 50” – tzw. elektronicznych newsletterów szkolnych wraz 

z oprogramowaniem i playerem sterującym, w ciągach komunikacyjnych – usprawnienie i poprawa 

przekazu bieżących komunikatów, informacji organizacyjnych, dla wszystkich osób 

niepełnosprawnych z wykorzystaniem środków alternatywnej komunikacji; 

- zakupieniu i zamontowaniu 6 interaktywnych paneli dotykowych ze zintegrowanym systemem do 

tworzenia materiałów i kart edukacyjnych (3 sztuki 55” i 3 sztuki 65”), zakupieniu kabli HDMI 

umożliwiających podłączenie paneli do istniejących komputerów (5 sztuk 10m długości i 1 sztuka 

5m długości); 

- zakupieniu i zamontowaniu łącznie 6 uchwytów/wózków do interaktywnych paneli dotykowych: 

a) wózek na kółkach z elektryczną regulacją wysokości i możliwością dostosowania do wózków 

inwalidzkich – 2 sztuki, 

b) uchwyt ścienny z nogą umocowaną na podłodze, z elektryczną regulacją wysokości – 3 sztuki, 

c) uchwyt ścienny, bez regulacji wysokości – 1 sztuka; 

- zakupie i instalacji 6 zestawów oprogramowania: Boardmaker oraz Speaking Dynamically Pro, które 

umożliwią bieżące dostosowywanie sposobu komunikacji i tworzenia materiałów indywidualnych, 

do umiejętności i możliwości poszczególnych wychowanków/uczniów placówek beneficjenta. 

 

Projekt realizowany był na przełomie roku 2019/2020. 


