
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, με την ονομασία ACCEASY, 
προωθεί την κοινωνική ένταξη και την προσβασιμότητα των ατόμων 
με νοητικές δυσκολίες σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 
έλλειψη προσβασιμότητας  δημιουργεί σημαντικά εμπόδια και 
δυσκολίες, και παρά το γεγονός οτι υπήρξε σημαντική πρόοδος στο θέμα της φυσικής και αισθητήριας 
προσβασιμότητας, το θέμα της νοητικής προσβασιμότητας έχει μείνει πίσω αφήνοντας τα άτομα με 
νοητικές δυσκολίες χωρίς πρόσβαση σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το αποτέλεσμα αυτό επιδυνώνει περισσότερο τον κοινωνικό αποκλεισμό και εμποδίζει τα άτομα με 
νοητικές δυσκολίες από το να συμμετέχουν ενεργά στη κοινωνία. Επομένως, χρειάζεται ένα καινούργιο 
ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα λειτουργεί σε επίπεδο κοινότητας, με σκοπό να διορθώσει τα 
προβλήματα αυτά και να διασφαλίσει τα δικαιώματα ατόμων με νοητικές δυσκολίες.
Το πρόγραμμα ACCEASY έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για την 
σημαντικότητα της Ευρωπαικής πολιτιστικής κληρονομιάς, κάνοντάς την προσβάσιμη σε άτομα με 
νοητικές δυσκολίες και χρησιμοποιώντας την σαν εργαλείο προώθησης της κοινωνικής ένταξης.

ACCEASY

Easy To Read
Easy To Understand

Partners Οι στόχοι μας:
Προώθηση της νοητικής 

προσβασιμότητας ως δικαίωμα μέσω 
της δημιουργίας Ευρωπαικού δικτύου 

προσβάσιμης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ενθάρρυνση χρήσης προσβάσιμων 

συστημάτων επικοινωνίας για ενσωμάτωση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στις ζωές των ατόμων 

με νοητικές δυσκολίες, δημιουργώντας παράλληλα 
ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη.

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση.
Εκπαίδευση στην νοητική προσβασιμότητα.
Διάθεση πόρων και εργαλειών για νοητική 

προσβασιμότητα.

Διανοητικά παράγωγα: 
Δημιουργία βάσης δεδομένων σε 5 γλώσσες με την βοήθεια επαυξημένων και εναλλακτικών 
συστημάτων τεχνολογίας.
Οδηγός με πρακτικές συμβουλές και πληροφορίες για προσβάσιμη πολιτιστική κληρονομιά από 
άτομα με νοητικές δυσκολίες και που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες στον χώρο της πολιτιστικης 
κληρονομιάς.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ατόμων με νοητικές δυσκολίες έτσι ώστε να 
ενσωματώσουν την πολιτιστική κληρονομιά στις δραστηριότητές τους.
Εκστρατεία ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδηγός βέλτιστων πρακτικών.
Νοητική προσβασιμότητα σε τουλάχιστον 5 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε ποιους απευθυνόμαστε:
Άτομα με νοητικές δυσκολίες.
Επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού.
Επαγγελματίες στον χώρο της ειδικής αγωγής.


