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01  
Kaip organizuoti renginius prieinamus visiems?   
   

 Visiems aiški ir prieinama komunikacija: 
pasiekiama informacija apie prieinamumą, 
įstaigos ar organizacijos personalas yra 
apmokytas, pateiktas kontaktinis asmuo. 

 Infrastruktūros prieinamumas - renginys 
vyksta prieinamojoje aplinkoje: įvažiavimo į 
renginį galimybės yra tiek fiksuotose ar  
stacionariose, tiek laikinose renginių vietose.



02  
Kaip organizuoti renginius prieinamus visiems?   
   

 Visi žiūrovai gali turėti kokybišką 
patyrimą: renginį ar pasirodymą 
galima patirti skirtingais pojūčiais 
(regos, klausos, lytėjimo, skonio, 
uoslės). 

 Renginyje lengva dalyvauti, jis yra 
suprantamas visiems, įskaitant 
pagalbos mechanizmus bei 
paslaugas.
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 Sudaryk sąlygas, klausos sutrikimų turintiems 
asmenims, visapusiškai dalyvauti renginiuose, 
naudojant pagalbines priemones: gyvą titravimą,  
gestų kalbą ar realiu laiku veikiančias pagalbines 
klausymo sistemas – indukcines kilpas ar transliaciją 
per belaidžią ryšio technologiją (angl. wi-fi); 

 iš anksto pasirūpink vertėjo paslauga, ne mažiau 
kaip savaitę prieš renginį. Dideliems renginiams 
veikiausiai reikės daugiau laiko pasiruošti (apytikriai 
2 savaičių) ir daugiau vertėjų.  Paslauga užsakoma: 
http://vertimaigestais.lt/v1/ 

 informuok vertėjus apie turinį, jei įmanoma, iš 
anksto supažindink su konferencijų pranešimais, 
dainų žodžiais ar kita tekstine medžiaga, pavyzdžiui, 
„PowerPoint“ skaidrėmis, kalbų ar dainų tekstais, 
pranešimų pavadinimais, specialiais terminais.
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 Užtikrink, kad gestų kalbos vertėjai teiktų 
paslaugas per pertraukas, o jei reikia, ir po 
renginio; 

 numatyk vietą gestų kalbos vertėjams ir 
(arba) verčiantiems realiu laiku 
audiovizualiniu būdu. Gestų kalbos vertėjai 
turi neužstoti rodomų vaizdų – jie turi būti 
aiškiai matomi; 

 jei apšvietimas renginio metu turi būti 
sumažintas, numatykite alternatyvias 
priemones žmonėms, kurie stebi gestų 
kalbos vertėjus ir skaito iš lūpų. 
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 Naudok ekranus ir vaizdo transliaciją 
taip, kad skaitantieji iš lūpų galėtų juos 
matyti; 

 sumažink arba pašalink aplinkoje 
sklindantį triukšmą, pavyzdžiui, kavos 
aparatų garsus, foninę muziką, kad būtų 
išvengta garso trukdžių; 

 dideliuose renginiuose transliacijos 
metu ekrano kampe įterpkite langelį su 
gestų kalbos vertėju (tam reikės bent 
dviejų vaizdo kamerų).



Regos negalią 
turintys 
žmonės   
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 Pasistenk renginiuose ir kitose vietose aiškiai 
papildyti trajektorijas išsiskiriančiomis, iškiliomis 
grindinio linijomis;   

 kaip papildomą priemonę naudok garso 
signalus, tačiau atmink, kad garsai negali sukelti 
papildomos sumaišties bei turi būti lengvai 
atpažįstami regos negalią turintiems asmenims;  

 spausdintuose reklaminiuose leidiniuose 
svarbiausią informaciją pateik didesnio dydžio 
(bent 16), „San Serif“ ar panašiu vienodo linijų 
storio šriftu, didelio kontrasto spalvomis; 

 pasirūpink sureguliuotu apšvietimu arba ryškios 
saulės šviesos patekimu į patalpas;  

 nepamiršk pasirūpinti pasitikimu ir palyda 
žmonėms, turintiems regos negalią.



Judėjimo 
negalią 
turintys 
žmonės   
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 Apgalvok maršrutus iki pagrindinių renginių 
vietų, higienos patalpų;  

 patikrink automatines duris arba pasirūpink, kad 
būtų asmuo, kuris atidarys duris visiems 
įeinantiems;  

 pasirūpink pandusais, patikrink rampų nuolydį, 
sėdėjimo vietas, ženklinimą ir  automobilių 
stovėjimo aikštelės patogumą;  

 pasirūpink vietomis negalią turinčių asmenų 
lydintiems žmonėms ir gyvūnams  
(pagalbininkams);    

 renginiuose po atviru dangumi, netradicinėse 
erdvėse pasirūpink plokščio pagrindo takais ar 
maršrutais visomis būtinomis kryptimis, 
naudodami laikinas ar nuolatines priemones. Jei 
arti nėra tualeto, pasirūpink laikino sanitarinio 
taško įrengimu;



01.3         
 lydinčiuosius asmenis, kurie padeda negalią 

turintiems žmonėms keliauti, bendrauti, priimti 
sprendimus, vartoti vaistus ar naudotis tualetu, į 
renginius įleisk nemokamai;  

 patikrink renginio išdėstymo planą, įskaitant 
neįgaliųjų vežimėliams skirtas vietas, kad 
vežimėlio naudotojas galėtų patogiai sėdėti su 
draugais ir dalyvauti renginyje ar kitoje veikloje;  

 užtikrink saugų judėjimą. Menkas apšvietimas 
gali būti pavojingas visiems, o ypač tiems, kurių 
silpnas regėjimas arba tiems, kurie naudoja 
vaikštynes. Jei įmanoma, naudok ryškų 
apšvietimą arba duok personalui žibintuvėlius, 
kuriais jie padėtų judėti jūsų svečiams. Venk 
stiprių apšvietimo pokyčių, kai iš šviesios patalpos 
patenkama į tamsią ir atvirkščiai; 



01.3         
 užtikrink higienos kambarių 

prieinamumą: jie turi ne tik atitikti 
nustatytas normas ir standartus, bet ir 
būti patogūs įvairių sutrikimų 
turintiems žmonėms;  

 patikrink, ar tinkamame aukštyje 
pakabintas veidrodis, ar šiukšlių dėžę 
galima atidaryti tiek kojomis, tiek 
rankomis, ar patogiai ir lengvai atsidaro 
durys, ar durys ir durų rankenos yra 
aiškiai matomos ir išsiskiria iš aplinkos, 
ar yra pakankamai vietos manevruoti, 
ar visa įranga pasiekiama žmonėms 
vežimėlyje, ar užtikrintas naudojimasis 
judesio sutrikimų turintiems žmonėms, 
ar yra kūdikių vystymo stalas ir kt.;
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 pasirink renginiui tinkamą vietą. Vieta netoli 
patogios transporto infrastruktūros padidins 
galimybes negalią turintiems žmonėms 
lengviau atvykti į renginį;  

 jei renginys vyksta kelias dienas, įvertink 
restoranų, viešbučių ir prekybos centrų, kurių 
paslaugomis norėtų pasinaudoti negalią 
turintys žmonės, prieinamumą;  

 pasidomėk, ar viešojo transporto 
tvarkaraštis suderintas su tavo numatytomis 
veiklomis;  

 patikrink, ar pakanka automobilių stovėjimo 
vietų, ar jas galima rezervuoti, ar paskirtos 
stovėjimo vietos yra pakankamo pločio, kad 
neįgaliojo vežimėlio naudotojai galėtų patekti į 
transporto priemonę ir iš jos, ar pakanka 
vietos automobilio šonuose ir gale.



Šeima + 
augintiniai   
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 Patikrink, ar renginio erdvė pritaikyta 
atvykti su vėžimėliais ir juos saugiai palikti 
renginio metu;  

 pasirūpink, kad renginio vietoje būtų 
mamos ir vaiko kambarys (vystymo ir 
maitinimo erdvė);  

 pasirūpink erdve vaikams;   

 apgalvok veiklas vaikams renginių metu, 
pavyzdžiui, spalvinimo lapai, žaislai, 
žaidimai; 

 pasidomėk, ar pasirinkta renginio vieta 
yra draugiška šunims. Pasirūpink, kad  
būtų galimybė jiems gauti vandens. 
Renginio kvietime nepamiršk paminėti, 
kad renginys draugiškas augintiniams. 



Senjorai   
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 Įvertink, ar patogus susisiekimas 

iki renginio vietos, jei ne - 
pasirūpink priemonėmis, kad jis 
taptų lengvesnis; 

 atsižvelk ar patogus renginio 
laikas vyresnio amžiaus 
žmonėms;   

 apsvarstyk savo erdvės baldus, 
parūpink kėdžių su ranktūriais, 
kurios labiau pritaikytos vyresnio 
amžiaus žmonėms (jei įmanoma, 
su atlošais);    

 atsižvelk į specialius poreikius: 
skaitymui, matymui, girdėjimui. 



Kitakalbiai    
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 Nepamiršk pasirūpinti vertimu renginio 

svečiams (priklausomai nuo renginio 
mastelio: sinchroninio vertimo įranga, 
vertėjo paslaugos, savanoriai);  

 nepamiršk pagalvoti apie dvikalbes 
renginio komunikacijos priemones; 

 iš anksto pagalvok apie užsieniečių 
grupes, kurioms bus aktualūs šie renginiai;  

 renginio vietoje pasirūpink užsienio 
svečiams skirtomis nuorodomis, ženklais, 
žemėlapiais;  

 pasirūpink, kad maitinimo paslaugas  
teikiantys partneriai, taip pat, pasirūpintų 
meniu vertimu. 



Ženklinimas 

Nuorodos    
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 Pasirūpink, kad renginiui svarbius 
objektus bei infrastruktūrą būtų 
lengva rasti;  

 pasirūpink, kad rodyklės ir kiti 
ženklai būtų suprantami, matomi ir 
pritaikyti kitakalbiams;  

 pasirūpink apie nuorodas, kurios 
būtų pritaikytos negalią turintiems 
žmonėms;  

 pasirūpink vietos žemėlapiu, kad 
būtų lengviau rasti renginio vietą;  

 iš anksto numatyk vietas bei 
priemones skirtas nuorodų 
kabinimui. 



Transportas   
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 Pasirūpink, kad renginio vietoje būtų 

dviračių ir paspirtukų stovai, riedučių 
saugykla;  

 pasirūpink išvardintų priemonių apsauga;  

 nepamiršk įvertinti, ar renginio vieta yra toli 
nuo viešojo transporto sistemos (autobusai, 
troleibusai, traukiniai);  

 organizuojant renginį pagalvok apie jo 
trukmę bei grįžimo galimybes. Esant poreikiui 
kreipkis į partnerius dėl viešojo transporto 
maršrutų darbo laiko pratęsimo galimybių;  

 nepamiršk pasirūpinti bei informuoti svečius 
apie artimiausias vietas, kur galima palikti 
automobilį prieš renginį;  

 pasirūpink specialiais leidimais dalyviams ar 
aptarnaujančiam personalui įvažiuoti į 
renginio teritoriją. 


