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DZIAŁANIA NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI W ECS 
 

 

Europejskie Centrum Solidarności stale rozwija swoje działania na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami wprowadzając udogodnienia w przestrzeni budynku oraz realizując 

program dla i z osobami z niepełnosprawnościami.  

 

1. O DOSTĘPNOŚCI ECS (architekturze i udogodnieniach) informujemy na naszej stronie 

internetowej: https://ecs.gda.pl/dostepnosc. Cześć rozwiązań funkcjonuje już od 

początku funkcjonowania ECS, inne wprowadzamy sukcesywnie.  

 

2. W 2021 roku powołaliśmy ZESPÓŁ DS. DOSTĘPNOŚCI, w skład którego wchodzi  

8 osób, pracowników i pracownic poszczególnych obszarów. Głównym założeniem 

było stworzenie interdyscyplinarnego zespołu, który zadba o całościowe spojrzenie na 

dostępność instytucji poprzez poszczególne specjalizacje.  

 

ZESPÓŁ DS. DOSTĘPNOŚCI 

 Sylwia Bruna – koordynatorka ds. dostępności 

 Alina Andrieu – główna specjalistka ds. projektów inwestycyjnych i zarządzania 

nieruchomością 

 Wiktoria Bieżuńska – specjalistka ds. edukacji 

 Katarzyna Granacka – specjalistka ds. promocji 

 Agnieszka Bacławska-Kornacka – główna specjalistka ds. wystaw czasowych 

 Aneta Lehmann – specjalistka ds. projektów kulturalnych 

 Rafał Seremak – administrator systemów informatycznych 

 Grzegorz Piotrowski – starszy specjalista ds. naukowo-badawczych 

 

3. WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA Z ORGANIZACJAMI działającymi na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami w przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE: 

 

 Stowarzyszenie Okno na świat – organizacja kursów PJM 

 Stowarzyszenie Szansa dla Niewidomych – współorganizacja konferencji „Recha 

for the blind” 

 Fundacja Świat Wrażliwy – testowanie przed-przewodnika dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

 Stowarzyszenie Młodych Lubuszan – ćwiczenia z dostępności architektonicznej  

w ECS 

 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie – wspólne złożenie projektu 

„Uzmysłowienie” w ramach konkursu „Kultura bez Barier” organizowanego przez 
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 Gdańska Fundacja Dobroczynności – fundacja działa na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami prowadząc domy i ośrodki pomocy społecznej 

 Fundacja Machina Zmian – organizacja działa na rzecz dostępności przestrzeni i 

usług, przede wszystkim plaż, dla osób o różnych potrzebach, w szczególności 

osób z niepełnosprawnościami 

 Stowarzyszenie Okno na Świat – misją stowarzyszenia jest pomoc w rozwoju 

dzieciom, młodzieży i dorosłym z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy 

oraz osobom z dysfunkcjami rozwoju i ich rodzinom 

 Fundacja Hospicyjna – organizacja zajmuje się rozwojem opieki paliatywno-

hospicyjnej 

 Fundacja Mocarzy – organizacja projektuje i wdraża narzędzia do samodzielnego 

życia osób zależnych 

 Fundacja Damy Radę – fundacja realizuje obecnie działania na rzecz ochrony, 

profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób z niepełnosprawnościami 

 Stowarzyszenie Organizacji Obozów "Cieciorka" – organizacja turnusów letniego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami połączona z realizacją 

atrakcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych 

 Fundacja Aktywnie do przodu – organizacja działa na rzecz integracji osób z 

niepełnosprawnościami i popularyzacji handbike’ów 

 Stowarzyszenie Pomagam bo warto – wspiera osoby wykluczone i potrzebujące 

wsparcia w ramach działalności wolontariuszy i wolontariuszek 

 Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości – działa przede wszystkim w obszarze 

ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

 Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju – realizuje działania łączące terapię i sztukę, 

w tym wyrównujące szanse rozwoju dzieci niepełnosprawnych 

 

4. ORGANIZACJE I GRUPY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ SENIORÓW I SENIOREK: 

 Fundacja Barbary Średniawy 

 Pomorska Delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 

 Klub Olimpijczyka 

 Silver hands 

 Koło Seniorów nr 4 

 Koło Seniorów nr 3 

 Stowarzyszenie Crede Femina 

 Naftoklub 

 inicjatywy senioralne 

 

 

 

 

mailto:ecs@ecs.gda.pl
mailto:ecs@ecs.gda.pl


 

 

 

 

 

Europejskie Centrum Solidarności 

pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk 

tel.: 58 772 40 00 / e-mail: ecs@ecs.gda.pl 

ecs.gda.pl 

NIP: 583-30-03-226 / RIK: 9/2007 / REGON: 220509029 

5. Od 2020 roku ECS jest partnerem Festiwalu KULTURA BEZ BARIER – festiwalu 

dostępnego dla każdego. To wydarzenie, które integruje i otwiera instytucje na 

potrzeby osób często wykluczanych z codziennego życia społecznego i kulturalnego.  

W ramach festiwalu realizujemy: 

/ bezpłatne zwiedzanie wystawy dla osób z niepełnosprawnościami 

/ SZLAK BIAŁORUSKI | oprowadzanie po wystawach ECS w języku białoruskim 

/ projekcja filmów z audiodeskrypcją w ramach AAFF  

/ seminarium z tworzenia przed-przewodników dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

 

6. Złożenie projektu „UZMYSŁOWIENIE” do programu. „Kultura bez barier” realizowany 

jest w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Wyniki konkursu mają 

zostać ogłoszone w czerwcu 2022. W ramach projektu zaplanowaliśmy działania na 

rzecz osób g/Głuchych oraz uzupełnienie infrastruktury dla osób z 

niepełnosprawnością wzroku. 

  

7. ECS DOSTĘPNE  

Tworzymy materiały wideo, w którym opowiadamy o instytucji w sposób dostępny dla 

osób z niepełnosprawnościami. Pierwsze 2 odcinki zrealizowaliśmy w polskim języku 

migowym, aby przybliżyć instytucję osobom g/Głuchym.  

  

8. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I PRACOWNIC | podnoszenie kompetencji 

/ Podstawy audiodeskrypcji  

/ Savoir-vivre osób z niepełnosprawnością dla osób pracujących w ochronie ECS 

/ Zwiedzanie wystawy „Niewidzialny Gdańsk” i spotkanie z osobami z 

niepełnosprawnością wzroku 

  

9. AUDIODESKRYPCJA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 

Sukcesywnie uzupełniamy nasze zasoby na portalu CZYTABIE OBRAZÓW: 

https://czytanieobrazow.pl/instytucje/europejskie-centrum-solidarnosci/ 

 

10. Pracownicy i pracownice ECS są częścią ogólnopolskiej grupy zrzeszającej osoby 

działające na rzecz osób z niepełnosprawnością „SIEĆ LIDERÓW I LIDEREK 

DOSTĘPNOŚCI”   
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