
Pre koho je projekt určený: 

Osoby s mentálnym postihnutím alebo kognitívnymi problémami. 

Profesionílni pracovníci v cestovnom ruchu. 

Vzdelávatelia. 

Partnerské organizácie projektu. 

Easy To Read 

Easy To Understand 

Projekt ACCEASY podporuje 

prístup k európskemu kultúrnemu dedičstvu pre osoby s mentálnym 

postihnutím alebo kognitívnymi problémami. Nedostatok prístupu k 

európskemu kultúrnemu dedičstvu vytvára značné prekážky a výzvy 

 

 

 
a aj keď v tejto oblasti došlo v 

posledných rokoch k pokroku vo fyzickej prístupnosti, otázka kognitívnej prístupnosti zostala pozadu. 

Osoby s mentálnym postihnutím tak naďalej nemajú prístup ku kultúrnemu dedičstvu vo všetkých jeho 

formách. To ďalej prispieva k sociálnemu vylúčeniu a bráni osobám s mentálnym postihnutím v úplnom 

zapojení sa do spoločenského života. Preto potrebujeme európsky regulačný rámec, ktorý sa bude 

zameriavať na nápravu tejto znevýhodňujúcej situácie smerom k zabezpečeniu práv osôb s mentálnym 

postihnutím. Cieľom projektu ACCEASY je zvýšiť povedomie o význame európskeho kultúrneho 

dedičstva, jeho sprístupnenie osobám s kognitívnymi problémami a využitie výstupov projektu ako 

nástroja na podporu začlenenia ľudí s kognitívnymi problémami do spoločenského života. 

 
 

P a r t n e r i 
projektu 

Ciele 
projektu: 

Podporovať nárok prístupu k 

európskemu kultúrnemu dedičstvu 

prostredníctvom vytvorenia systému 

kognitívnej dostupnosti. 

Podporovať využívanie prístupných 

komunikačných systémov k sprístupneniu 

kultúrneho dedičstva pre osoby s kognitívnymi 

problémami. 

Zvyšovať povedomie verejnosti o možnosti 

vytvárania príležitostí pre osoby s kognitívnymi 

problémami. 

Poskytovať vzdelávanie v oblasti kognitívnej 

dostupnosti. 

Vytvoriť a poskytovať nástroje pre 

prenos princípov kognitívnej 

dostupnosti do praxe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intelektuálne výstupy projektu: 

Vytvorenie a overenie databázy termínov v oblasti kultúrneho dedičstva pre osoby s kognitívnymi 

ťažkosťami. 

Sprievodca s praktickými radami a pokynmi pre osoby pracujúce v oblasti kultúrneho dedičstva, ktorý im 

ponúkne usmernenia a odporúčania na sprístupnenie kultúrneho dedičstva pre osoby s kognitívnymi 

problémami. 

Tréningový program pre vzdelávateľov o oblasti kognitívnej dostupnosti. Kognitívna 

dostupnosť vybraných piatich lokalít v rámci projektového partnerstva. 
 

Doložka o odmietnutí zodpovednosti 

"Projekt ACCEASY je spolufinancovaný programom Európskej únie Erasmus+. Za obsah tejto príručky osvedčených 

postupov nesie výhradnú zodpovednosť konzorcium ACCEASY a Európska komisia ani Španielska služba pre 

internacionalizáciu vzdelávania (SEPIE) nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých." 

http://www.sepie.es. 
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