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ABREVIERI UTILIZATE
APL – administrația publică locală
BCL – Biblioteca Raională Ceadîr-Lunga
CAJPD – Asociația Obștească Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
IT – Tehnologii Informaționale
ONG – organizație neguvernamentală
SMB – servicii moderne de bibliotecă
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1. REZUMATUL RAPORTULUI
Evaluarea planurilor și programelor Bibliotecii Raionale Ceadîr-Lunga a fost realizată de Centrul de
Asistență Juridică pentru persoane cu Dizabilități, la solicitarea ”IREX” Moldova, Programul Novateca
Activitățile de evaluare au avut loc în perioada martie-aprilie 2017.
Scopul evaluării a fost de a vedea în ce măsură actualele programe, servicii, colecțiile și materialele
promoționale ale Bibliotecii raionale Ceadîr-Lunga corespund exigențelor moderne de lucru cu
persoanele cu dizabilități locomotorii, precum și a stabili acțiunile care pot fi întreprinse pentru a
reduce discrepanțele identificate.
Prezentul Raport conține evaluarea BLC sub următoarelor aspecte: conținutul planului strategic și
planului anual de activități, programe și servicii oferite, materiale de promovare, accesibilitate și
dotarea clădirilor Bibliotecii.
Metodologia utilizată pentru evaluare a inclus: 1) analiza documentelor interne (regulamente,
rapoarte de activitate etc.) 2) analiza informației de pe pagina web, blog 3) observarea 4) focus grup
cu angajații bibliotecii.
În calitate de indicatori de evaluare a fost utilizate ca bază, Liniile directoare formulate de Federația
Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare (International Federation of Library
Associations and Institutions – IFLA) ”Accesul la biblioteci pentru persoanele cu dizabilități. Lista de
verificare”.
Constatările principale ale evaluării arată că BCL a realizat în perioada 2015-2016 servicii specializate
pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Pentru a continua oferirea serviciilor pentru persoanele
cu dizabilități și a face biblioteca accesibilă sunt necesare: măsuri de adaptare rezonabilă clădirii,
consolidarea capacității angajaților BLC de a comunica și a lucra cu persoanele cu dizabilități, activități
direcționate spre atragerea persoanelor cu dizabilități în toate programele bibliotecii, cooperarea
activă cu ONG-urile din domeniu, completarea planurilor și politicilor interne.
Unele din recomandările propuse nu vor putea fi realizate imediat, din cauza că implică costuri
suplimentare. Totuși este important ca BCL să depună efortul pentru a le implementa progresiv,
utilizînd la maxim resurselor disponibile.
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2. ARGUMENT
Standardele moderne aprobate de Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare
(IFLA) accentuează că biblioteca trebuie să ofere servicii care sunt accesibile pentru toți membrii
comunității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.1
Aceasta corespunde conceptului de ”abordarea socială” a dizabilități, prevăzut și de Convenția ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilități (adoptată la New York, 2006, ratificată de Republica
Moldova în 2010), anume faptul că dizabilitatea nu este o problema a persoanei, ci problema constă
în barierele din societate care împiedică persoana cu dizabilități să participe la viața societății în egală
măsură cu ceilalți. Înlăturarea acestor bariere va permite incluziunea persoanelor cu dizabilități.
Barierele pentru persoanele cu dizabilități pot fi în legătură cu:
1. Mediul fizic/arhitecturale (spațiu public, clădiri, transport inaccesibil)
2. Informație (informația nu este transmisă într-un format accesibil pentru persoanele cu deficiențe
de vedere, auz sau mentale)
3. Atitudini (prejudecăți, stereotipuri predominante în societate
referitor la persoanele cu dizabilități)
4. Sisteme ( proceduri, prevederi legislative discriminatorii)
Articolul 30. ”Participarea la viața culturală, activități de recreere și
sport”, al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități
prevede dreptul ”persoanelor cu dizabilități de a participa în măsură
egală cu alte persoane la viața culturală”, statul avînd obligația ”de
întreprinde toate măsurile necesare pentru ca persoanele cu
dizabilități să aibă acces la materialele culturale în formate
accesibile” și ”să se bucure de acces la biblioteci”.
Tendințele moderne, întemeiate pe Convenția ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilități, prevăd că nu este atît necesar
de a crea servicii speciale pentru persoanele cu dizabilități, cît de a
face ca serviciile să fie accesibile pentru toți.
În acest sens Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilități și Legea 60/30.03.2012 privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități încurajează aplicarea următoarelor concepte:

Bariere legate de accesibilitate fizică (sursă
imagine:uaa.alaska.edu)

design universal – proiectarea produselor, mediului, programelor şi serviciilor astfel încît să
poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cît este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare
sau de o proiectare specială. Designul universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru
anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi, atunci cînd este necesar
adaptare rezonabilă – modificările și ajustările necesare şi adecvate, care nu impun un efort
disproporţionat sau nejustificat atunci cînd este necesar, pentru a permite persoanelor cu
dizabilităţi să se bucure sau să-şi exercite, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, toate drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului
persoană cu dizabilităţi – persoană cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale,
deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere/obstacole, pot îngrădi participarea ei
deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte persoane
”Designul universal” se referă și la proiectarea serviciilor nu doar a mediului fizic și produselor,
aplicînd regula ”De ce să facem o clădire/un serviciu să fie accesibil doar pentru anumite persoane?
1

International Federation of Library Associations and Institutions. Access to libraries for persons with disabilitiesChecklist / by Birgitta Irvall and Gyda Skat Nielsen The Hague, IFLA Headquarters, 2005, pag.6
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De ce să nu-l facem să fie accesibil pentru toți?”.2 ”Designul universal” este bazat pe următoarele
principii:
1. Utilizarea echitabilă- poate fi utilizat de toți utilizatorii
2. Flexibilitatea în utilizare – poate fi utilizat de utilizatori cu diverse preferințe și abilități.
3. Utilizarea simplă și intuitivă – este eliminată complexitatea care nu este necesară, nu se ține
cont de experiență anterioară, cunoștințe abilități de vorbire și capacitate de concentrare.
4. Informația perceptibila – designul mediului fizic, serviciilor și produselor comunică informația
necesară prin diverse modalități (imagini, text, tactil), oferă un contrast suficient, scoate în
evidență informația esențială.
5. Acceptarea erorilor – designul minimalizează erorile și consecințele unor acțiuni greșite.
6. Efort fizic redus – poate fi utilizat eficient, confortabil și cu un efort fizic minim.
Spre deosebire de ”designul universal”, ”adaptarea rezonabilă” presupune adaptări ale clădirilor,
serviciilor existente necesare ca persoanele cu dizabilități să poată avea acces la ele, fără ca aceasta
să implice eforturi/costuri prea mari – să nu fie ”disproporționate și nejustificate”.
În mai multe biblioteci din întreaga lume, inclusiv in Republica Moldova, accesul pentru persoanele
cu dizabilități nu este încă posibil, fie din cauza unor bariere fizice, fie din lipsa informației în formate
accesibile. Cu scopul de a oferi oportunități egale pentru toți utilizatorii bibliotecii, este necesar să
privim cu ochii acestor grupuri de persoane la clădirile, la serviciile și programele bibliotecii.

2

http://www.calgary.ca/CSPS/CNS/Documents/universal_design_handbook.pdf
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3. METODOLOGIA EVALUĂRII
3.1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROCESULUI DE EVALUARE A PLANURILOR ȘI PROGRAMELOR
BIBLIOTECII
OBIECTIVUL
Evaluarea planurilor, programelor, serviciilor curente din bibliotecă, cunoașterea produselor inclusiv
materialele actuale pentru lucru cu persoanele cu dizabilități locomotorii și elaborarea unui set de
recomandări cum să fie incluse adecvat activitățile cu această categorie de utilizatori în viitorul
proces de programe al bibliotecii.
ÎNTREBĂRI CHEIE
1. Cine utilizează biblioteca? (dezagregat pe sex, vîrstă, ocupație principală) Ponderea
persoanelor cu dizabilități senzoriale în numărul total de utilizatori?.
2. Care sunt serviciile curente ale bibliotecii, inclusiv adresate persoanelor cu dizabilități
senzoriale? Cît de solicitat e fiecare serviciu de către persoanelor cu dizabilități senzoriale? Ce
bariere există în accesare serviciilor Bibliotecii?
3. Cît de ajustate sunt politicile, programele Bibliotecii la interesele persoanelor cu dizabilități
senzoriale?
4. Ce oportunități sunt de a face serviciile actuale ale Bibliotecii mai accesibile și prietenoase
pentru persoanele cu dizabilități senzoriale? Ce servicii noi pot fi dezvoltate pentru a acoperi
necesitățile acestei categorii de utilizatori?
5. Care este situația privind accesibilitate informației și accesibilitatea fizică a clădirii bibliotecii,
dotarea cu echipament, pregătirea personalului Bibliotecii?
INSTRUMENTE
1. Analiza documentelor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Planul strategic al Bibliotecii
Planul anual
Rapoarte de activitate pe anii precedenți
Regulamentul de activitate și alte regulemente și proceduri interne
Pagina web, blogul, pagina Facebook a Bibliotecii
Regulamentul Centrului Regional de Excelență Profesională Ceadîr-Lunga
Organigrama
Alte statisticii, programe și documente relevante ale Bibliotecii

2. Observarea: accesibilitatea clădirilor, informației, spațiului fizic, echipamentului, colecțiile
3. Ședințe de lucru cu angajații bibliotecii: analiza situație actuale, oportunități de dezvoltare a
serviciilor pentru persoanele cu dizabilități.

3.2. INDICATORII UTILIZAȚI
Pentru evaluare au fost utilizate ca bază Liniile directoare formulate de Federația Internațională a
Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare (International Federation of Library Associations and
Institutions – IFLA), anume Accesul la biblioteci pentru persoanele cu dizabilități. Lista de verificare.
Access to libraries for persons with disabilities- Checklist, Birgitta Irvall and Gyda Skat Nielsen,
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International Federation of Library Associations and Institutions, 2005 (ultima actualizare din 17
ianuarie 2017) https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-89
Conducîndu-ne de acest document au fost formulați următorii indicatori de verificare.
1. ACCESIBILITATEA
1.1.

Accesul pînă la clădire
Persoanele cu dizabilități ar trebui să poată să
ajungă la clădirea bibliotecii și să intre în
clădire cu ușurință și în condiții de siguranță

1.2.

Intrarea în clădire
O persoană în scaun rulant, folosind
cîrje/premergător sau o persoană nevăzătoare
cu un baston ar trebui să poată intra în clădire
fără a întîmpina obstacole.

• Locuri de parcare marcate cu simbolul
internațional pentru persoanele cu
dizabilități și aflate aproape de intrarea
în Bibliotecă
• Semne de direcționare ușor de citit
• Căi de acces liber și bine luminate la
intrare
• Suprafață netedă și antiderapantă la
intrarea în clădire (din material tare și
nu are gropi/denivelări/borduri mai
mari de 2 cm)
• Rampa un prea abrupta (8% sau 1:12)
lîngă scări cu suprafață antiderapantă.
Bare de suport pe ambele părți ale
rampei.
• Spațiu suficient în fața ușii, pentru a
permite manevrarea scaunului rulant
• Ușă de intrare suficient de largă
pentru a putea intra cu scaunul rulant
( minim 90 cm). În cazul ușilor duble
posibilitatea de a le deschide ușor.
• Sistem de deschidere a ușei de la
intrare ușor de folosit pentru o
persoană cu dizabilități
• Lipsa pragurilor mai mari de 2 cm la
ușa de la intrare
• Usi din sticla marcate pentru a
avertiza persoanele cu deficiențe de
vedere
• Scări si trepte marcate cu o culoare
contrastantă
• Semne și pictograme care să conducă
la scări
• Dacă există mai multe intrări în
clădire, intrarea accesibilă este marcată
cu indicatoare

1.3.

Accesul la serviciile și fondul bibliotecii
Toate încăperile destinate publicului trebuie
să fie accesibile. Spațiul trebuie să fie aranjat
în mod logic, cu semne clare și un plan de etaj
postat aproape de intrare.

• Lipsa treptelor în interiorul bibliotecii,
mai mari de 2 cm peste care să nu fie
amenajate rampe.
• Semne clare și ușor de citit cu
pictograme
• Rafturi accesibile de la nivelul
scaunului rulant
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• Mesele pentru lectură și pentru
calculatoare de înălțimi diferite în
întreaga bibliotecă
• Scaune cu cotiere robuste
• Lipsa obstacolelor pe coridoarele
bibliotecii
• Personal instruit pentru a asista
persoanele cu dizabilități, în caz de
urgență
• Există cel puțin un WC accesibil pentru
persoanele cu dizabilități
• Birou de informare, masa de
deservire a utilizatorilor reglabilă (cu
înălțimea de 75 – 90 cm)
• Scaune pentru utilizatorii în etate și
persoane cu dizabilități
• Între rafturi sunt culoare/treceri fără
obstacole
• Un departament special situat
central, cu cărți audio și alte materiale
de citire pentru persoanele cu
dizabilități
• Semne clare de orientare, o linie
tactilă (de culoare galbenă pentru
vizibilitate) care duce la acest
departament special
• Zonă de relaxare confortabilă, cu
lumină bună pentru lectură
• Secția pentru copii este accesibilă și
pentru copii cu dizabilități.
2. Formate media
2.1.

Formate media speciale
În mod ideal toate materialele de bibliotecă ar
trebui să fie accesibile pentru toți utilizatorii.
Biblioteca ar trebui să aibă la dispoziție cărți și
materiale în formate accesibiile pentru
persoanele cu dizabilități

• Biblioteca deține materiale în formate
speciale media pentru persoanele cu
dizabilități: în format audio, cu caractere
mărite, în limbaj simplu și ușor de
înțeles, Braille, cărți video / DVD cu
subtitrare și / sau limbajul semnelor,
cărți electronice (ebooks), cărți tactile
ilustrate



Computere adaptate pentru
utilizatorii de scaun rulant
Computere la care este instalat
program cititor de ecran (screen
reader) (de ex., Jaws Freedom
Scientific), monitor Braille, Zoom
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Text, softuri în limbaj simplu și ușor
de înțeles etc.
• Echipamente speciale: CD/MP3 player,
lupe, magnificatoare
3. Serviciile și comunicarea
3.1.

Planurile și politicile interne ale bibliotecii




3.2.

Angajații. Instruirea personalului







3.3.

Servicii bibliotecii. Servicii speciale pentru
persoanele cu dizabilități










Planurile strategice ale bibliotecii și
cele de scurtă durată prevăd pași
concreți pentru sporirea
accesibilității serviciilor pentru
persoanele cu dizabilități.
Politicile interne ale bibliotecii nu
conțin prevederi discriminatorii.
Un angajat al bibliotecii este
desemnat responsabil de
comunicarea cu organizațiile
persoanelor cu dizabilități.
Toți angajații bibliotecii sunt
informați despre serviciile bibliotecii
pentru persoanele cu dizabilități,
nevoile diferitor grupuri de persoane
cu dizabilități și cum le pot oferi
suportul necesar.
Angajații bibliotecii pot oferi
instruire în utilizarea calculatorului și
suport tehnic utilizatorilor.
Toate serviciile bibliotecii urmează
să fie planificate și organizate astfel
ca să poată fi accesibile persoanelor
cu dizabilități, aplicînd principiile
designului universal și adaptării
rezonabile.
Livrarea materialelor bibliotecii la
domiciliu, în centrele de zi și
instituții, pentru persoanele care nu
se pot deplasa la bibliotecă.
Servicii de suport în citirea textelor
(texte scurte, scrisori, articole etc.)
Instruiri în utilizarea computerelor,
pentru persoanele cu dizabilități
Grupuri de discuții
Integrarea copiilor cu dizabilități și
adulților în toate programele
bibliotecii la care participă semenii
lor fără dizabilități.
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3.4.

Activități de promovare. Web-site-ul
bibliotecii







Biblioteca desfășoară acțiuni de
publicitate a serviciilor sale, adresate
persoanelor cu dizabilități
Conține informație despre serviciile
bibliotecii pentru persoanele cu
dizabilități
Este accesibil pentru persoanele cu
dizabilități de vedere care utilizează
softuri speciale.

4.Cooperarea cu persoanele cu dizabilități și organizațiile care îi reprezintă
4.1

Cooperarea cu persoanele cu dizabilități și
organizațiile care îi reprezintă





Sunt organizate întîlniri regulate cu
persoanele cu dizabilități la care se
discută despre nevoile lor ca și
utilizatori ai bibliotecii.
Activități comune pe teme legate de
dizabilitate: expoziții, distribuirea de
materiale informative, seminare și
mese rotunde pe teme legate de
dizabilitate, activități de petrecere a
timpului liber pentru adulți și copii
cu dizabilități.
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4. CORESPUNDEREA PLANURILOR ȘI PROGRAMELOR BIBLIOTECII EXIGENȚELOR
MODERNE DE LUCRU CU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
4.1. PREZENTARE GENERALĂ A BCL
Biblioteca raională Ceadîr-Lunga a fost constituită în anul 1946. În prezent este compusă din
biblioteca centrală și 2 filiale ( figura 1)
Biblioteca este subordonată Direcției Cultură a r. Ceadîr-Lunga. Conform pct. 2 al Regulamentului de
organizare și funcționare, BCL ”îndeplinește funcția de informare, culturală, educațională, garantînd
un acces liber fără discriminare, pentru toți cetățenii orașului și satelor raionului Ceadîr-Lunga, care
au nevoie de informații”.
BCL îndeplinește funcția organizatorică-metodologică pentru bibliotecile publice pentru adulți și copii
din raion.
În 2016, cu ajutorul programului Novateca, BCL a devenit Centru regional de excelență profesională
pentru bibliotecile din UTA Găgăuzia, r. Taraclia și r. Basarabeasca.

Foto 1. Biblioteca raională Ceadîr-Lunga
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Biblioteca centrală
(str. Lenin 127)
Filiala nr.1 pentru
copii

BCL

(str. Lenin 127)
Filiala nr. 2
(str. Lunaciarskii,11)
Figura 1. Structura BCL

Conform raportului anual, în anul 2016, BCL a înregistrat 4409 utilizatori, dintre 1640 utilizatori ai
Filialei pentru copii. Repartizarea utilizatorilor pe filialele bibliotecii poate fi văzută în graficul de mai
jos. (Grafic 1). Raportul de activitate nu conține date dezagregate pe gen, vîrstă, ocupație.
BCL nu colectează separat date despre numărul utilizatorilor persoane cu dizabilități. Din acest
motiv nu a fost posibil de calcula numărul total al utilizatorilor cu dizabilități care au beneficiat de
serviciile bibliotecii.
Numărul utilizatorilor BCL a crescut în ultimii ani, fapt care, în opinia bibliotecarilor se datorează
utilizării mai active a IT (cursuri de calculator, tablete etc) și dezvoltării altor SMB. Accesul gratuit la
internet compensează parțial lipsa materialelor informative tradiționale, în special pentru persoanele
ce își fac studiile, sunt în căutarea unui loc de muncă, caută informații legate de o meserie sau un
hobby etc.

Filiala nr.2; 566;
13%

Biblioteca
centrala; 2203;
50%
Filiala pentru
copii; 1640;
37%

Grafic 1. Utilizatorii BCL în anul 2016

sRecomandări:


Colectarea datelor statistice privind numărul de utilizatori cu dizabilități, dezagregat pe tipul
de dizabilitate, gen, vîrstă, ocupație, tipul de serviciu de bibliotecă accesat.
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4.2. ANALIZA PLANURILOR ȘI DOCUMENTELOR INTERNE ALE BCL
Au fost examinate documentele puse la dispoziție de către administrația BCL, anume:
-

Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii raionale Ceadîr-Lunga, aprobat la
05.05.2015
Planul de activitate pentru anul 2017
Raportul de activitate pentru anul 2016

Regulamentul de organizarea și funcționare a BCL la punctul 19 stabilește că programele de
activitate sunt aprobate de șeful Direcției Cultură a raionului. Un exemplar al programului este
expediat pentru informare la Direcția generala a UTA Găgăuzia. Punctul 21 prevede că administrația
BCL elaborează anual rapoarte despre activitate realizată (narative și cu date statistice), care sunt
prezentate la Direcția generala a UTA Găgăuzia.
Planul de activitate pentru anul 2017 a BCL prevede realizarea următoarelor activități specifice
pentru persoanele cu necesități speciale: cursul de instruire în utilizarea computerelor pentru
persoanele cu dizabilități vizite periodice la Centrul pentru persoanele în etate.
Raportul de activitate pentru anul 2016 conține descrierea activităților realizate de BCL. Raportul nu
conține date statistice dezagregate pe gen, vîrstă, ocupație, dizabilitate etc. Din activitățile speciale
destinate persoanelor cu dizabilități este menționat organizarea cursurilor de instruire la calculator
pentru aceste persoane, realizarea studiului de evaluare a necesităților.

Recomandări:


Elaborarea de către BCL a planului strategic pentru anul 2017-2020 care să includă activități
specifice ținînd cont de concluziile și recomandările formulate în prezentul studiu, în special
acțiuni privind:
o

Extinderea cooperării cu ONG-uri și alți instituții din domeniul dizabilității

o

Organizarea periodică a activităților de consultare a necesităților utilizatorilor cu
dizabilități

o

Activități de promovare a serviciilor pentru utilizatorii cu dizabilități

o

Activități pentru a îmbunătăți accesibilitatea clădirii BCL

o

Activități de formare pentru bibliotecari privind comunicarea și lucrul cu persoanele
cu dizabilități



Includerea în planul anual de acțiuni a măsurilor pentru realizarea prevederilor Planului strategic
privind îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile BCL.



Elaborarea unui model standard de plan anual de acțiuni și raport anual de activitate.

4.3. ACCESIBILITATEA BIBLIOTECII

4.3.1.

ACCESUL PÎNĂ LA CLĂDIRE

Trotuarele și căile de acces pînă la biblioteca sunt parțial deteriorate (Foto 2). Aceasta însă pare să fie
situația comună în tot orașul Ceadîr-Lunga. Denivelările și deteriorarea trotuarelor complică
deplasarea persoanelor cu dizabilități locomotorii și vizuale, în special pe vreme ploioasă.

13

Foto 2. Trotuarele în apropiere de bibliotecă sunt deteriorate

Intrarea în bibliotecă are peste 10 trepte, fiind situață la înălțimea de 178 cm de la nivelul solului. La
intrare sunt instalate șine metalice.
Instalarea șinelor metalice este o practică greșită, cu regret larg răspîndită în Republica Moldova.
Șinele metalice nu asigură accesibilitate clădirii pentru persoanele cu dizabilități. Șinele sunt cel mai
des inutile pentru că nu pot fi utilizate de persoanele cu dizabilități fără ajutorul alor persoane.
Utilizarea lor în unele cazuri poate duce la traumatisme. Modele de scaune rulante sunt foarte diferite
și nu se potrivesc pentru dimensiune șinelor. (Foto 3) Mai mult ca atît, unghiul de înclinare a șinelor
metalice este prea mare pentru a asigura accesibilitate. Șinele nu corespund Normativelor naționale
în construcții (NCM C.01.06-2014) care prevăd construirea rampelor la intrarea în clădiri.

Foto 3. Căruciorul nu se potrivește cu dimensiunea șinelor metalice
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Recomandări:


Repararea cel puțin a unui trotuar/căii de acces de la strada principală spre BCL astfel ca să nu
aibă denivelări mai mari de 2 cm și porțiuni neacoperite cu ciment. Marcarea căii de acces mai
accesibile prin instalarea la stradă a simbolului internațional al persoanelor cu dizabilități.



Instalarea la stradă a indicatoarelor de direcționare (cu caractere mărite, pictograme, ușor de citit)
care indică direcția spre bibliotecă.



Amenajarea și marcarea cel puțin a 2 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități în imediata
apropiere a intrării în clădire (conform art.20 al.6 al Legii privind incluziunea socială a persoanelor
cu dizabilități nr. 60 din 30.12.2012). Parametrii de amenajare conform normativelor naționale
sunt prezentați mai jos. (Figura 1)

Figura 1. Amenajarea locului de parcare pentru persoanele cu dizabilități (Sursa: CP. C.01.02:2014,
pag. 100)

Construirea unei rampe de acces la intrarea în clădirea BCL. Conform normativelor naționale
unghiul maxim admisibil al este de 8% (1:12). La înălțimea scărilor de 1,78 metri este necesară
amenajarea rampei cu lungime de circa 20 metri. În acest caz rampa se construiește în două niveluri
(Figura 3).
În loc de construirea unei rampe, o altă soluție posibilă, dar de regulă mai costisitoare, este instalarea
unei platforme de ridicare (lift) la intrare.

Figura 3. Parametrii rampei de acces
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4.3.2.

INTRAREA ÎN CLĂDIRE

Intrarea în clădirea BCL este accesibilă. Ușile de la intrare sunt duble și fiind ambele deschise permit
intrarea persoanei care folosește scaun rulant (golul ușii minim necesar este de 90 cm).Holul este
suficient de larg, dar atunci cînd luminile sunt stinse este prea întunecos pentru persoanele cu
dizabilități de vedere. Ajungînd în hol, pentru vizitator nu este clar direcția în care trebuie să se
îndrepte pentru a ajunge la serviciul dorit de bibliotecă.

Foto 4. Holul de la intrare

Recomandări:


Instalarea la ușa de la intrare a unei sonerii, la care poate suna persoana în scaun rulant pentru
ca un angajat ai bibliotecii să deschidă ușile duble.



Lumina în hol să fie aprinsă pentru a facilita orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere.
Semnalizarea prin colori contrastante a pilonului din centrul holului și altor obstacole.



Instalarea în hol a unui panou cu indicatoare (pictograme, culori contrastante și text simplu) care
să indice direcția spre diverse încăperi și secții ale bibliotecii. Panoul ar putea fi instalat și pe
pilonului din centrul holului.
Utilizarea semnelor de informare și orientare în interiorul clădirii. Orientarea presupune
persoana să poată găsi calea pe care să urmeze, să evite obstacolele și să știe că a ajuns la
destinație. Indicatoarele se plasează la intrarea în clădire, în locurile unde persoana urmează să
ia o decizie despre schimbare direcției de deplasare. (Figura 4)
Semnele se instalează în apropiere de direcțiile principele de deplasare, astfel ca să poată fi
examinate cu ușurință. Se recomandă evitarea utilizării mai multor semne aproape unul de altul,
precum și plasarea acestora lîngă postere, panouri informative.
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Figura 4. Plasarea semnelor și panourilor informative

Semnele trebuie să poată fi citite de persoanele cu deficiențe de vedere și persoanele cu
deficiențe mentale. Semnele urmează să fi bine iluminate, clare, însoțite de pictograme
pentru a putea fi înțelese de oricine. (Figura 5)

Figura 5. Exemple de semne însoțite de pictograme

Semnele se plasează la înălțimea optimă de 120 -160 cm de la nivelul podelei. (Figura 6).
Se utilizează șrift ușor de citit precum Arial medium sau Helvetica. Dimensiunea literelor
depinde de distanța la care se va afla privitorul. Se recomandă înălțimea literelor calculată de
2-3 cm la fiecare metru de distanța, dar nu mai mică de 1,5 cm. Dacă este posibil, textul va fi
însoțit de înscriere în Braille, care se face 8 mm mai jos de textul de bază.

Figura 6. Plasarea semnelor și panourilor informative

17

4.3.3.

ACCESUL LA SERVICIILE ȘI FONDUL BIBLIOTECII

Etajul 2 al clădirii nu este accesibil pentru utilizatorii de scaun rulant. La etajul 2 se află Serviciul de
instruire în IT, Centrul de Excelență profesională, Colțișorul american. Activitățile cu implicarea
persoanelor cu dizabilități în scaun rulant se organizează în holul de la etajul 1.
Este binevenit că sunt utilizate semne de orientare și informare în interiorul bibliotecii, se recomandă
utilizarea culorii negru pe alb (sau alte culori contrastantă) și completarea acestora cu pictograme.
(Foto 5)
Ușile din interiorul clădiri cu sticlă și nu au elemente de marcare pentru a facilita identificarea lor de
persoanele cu deficiențe de vedere. (Foto 6.)

Foto 5. Semne și informații plasate în interiorul bibliotecii

Foto 6. Ușile cu sticlă nu oferă un contrast suficient
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În sălile de instruire și de lectură este necesar de asigura un spațiu suficient pentru deplasarea
persoanelor în scaun rulant sau care folosesc mijloace de suport. Exemplarele colecției bibliotecii ar
trebuie să fie plasate pe rafturi la o înălțime la care poate să aibă acces persoana din scaun rulant.

Recomandări:


Aplicarea marcajului vizual pe ușile din interiorul bibliotecii pentru a asigura contrastul vizual
și a facilita identificarea lor de persoanele cu deficiențe de vedere (Figura 7 și 8).

Figura 7. Înălțimea recomandată pentru aplicarea marcajelor
vizuale


Figura 8. Exemple de uși cu aplicarea
contrastului și marcajelor vizuale

Asigurarea spațiu pentru deplasare fără obstacole pe coridoare și în încăperile bibliotecii.
Pentru deplasarea în scaunul rulant este nevoie de un culoar de 90 cm (Figura 9). Iar pentru
întoarcerea scaunului rulant de cel puțin 140 cm. Între rafturi este necesar să existe
culoare/treceri fără obstacole.

Figura 9. Lățimea minimă a coridoarelor și trecerilor (CP C.01.02-2014 , pag.104)



Amenajarea materialelor bibliotecii pe rafturi la o înălțime accesibilă. Cărțile și materialele
bibliotecii se amenajează pe rafturi accesibile de la nivelul scaunului rulant (35 -140 cm.) La
această înălțime se plasează materialele cel mai des solicitate de persoanele cu dizabilități.
(Figura 10 )
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Figura 10. Parametrii de accesibilitate în caz de acces lateral, pentru biblioteci, (CP C.01.02-2014 , pag.104)



Amenajarea meselor și spațiului de lectură. Birou de informare, masa de deservire a
utilizatorilor să fie reglabilă (cu înălțimea de 75 – 90 cm) (Figura 11). În zonele de așteptare,
pot fi puse scaune pentru utilizatorii în etate și persoane cu dizabilități. Poate fi creată zonă
de relaxare confortabilă, cu lumină bună pentru lectură.

Figura 11. Parametrii de accesibilitate pentru scaune și mese, (CP C.01.02-2014)



Este necesar de a asigura cel puțin un WC accesibil pentru persoanele cu dizabilități (Figura
11). WC trebuie să corespundă următoarelor cerințe minime.
- Ușa suficient de largă pentru accesul persoanelor în scaun rulant (90 cm)
- Spațiu suficient în interior pentru manevrarea scaunului rulant (140 cm în diametru)
- Scaun de WC cu suport pentru brațe si buton de spălare accesibil.
- Chiuveta, oglindă la înălțimea corespunzătoare.
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Figura 11. Opțiuni de amenajare a WC accesibil, (CP C.01.02-2014. Pag.111)

Cerințe similare urmează a fi aplicate și pentru Filiala nr.2 a BCL pentru ca această să fie accesibilă
pentru adulții și copii cu dizabilități.

4.4. FORMATE MEDIA ȘI ECHIPAMENTE
Raportul de activitate arată că în colecția BCL se găsesc 90273 exemplare. Raportul nu indică cîte din
aceste exemplare sunt în format audio-video/electronic și cîte în format tipărit.
În 2017 posterul E-raftul tău a fost pus la dispoziție de programul Novateca
http://novateca.md/phocadownload/resource_center/instructiuni-de-utilizare-a-posterului-eraftul%20tu.pdf
BCL nu dispune de softuri licențiate instalate la computere pentru utilizatorii cu dizabilități de vedere
sau intelectuale.
Recomandări:




BCL să completeze colecția cu materiale în formate speciale media pentru persoanele cu
dizabilități de vedere, auz și cei cu dizabilități intelectuale. Cărțile și revistele în formate accesibile
pentru persoanele cu dizabilități de vedere, pot fi puse la dispoziție, inclusiv prin împrumut inter
bibliotecar, de Centrul Național de Reabilitare al Asociației Nevăzătorilor din Moldova.
http://centrulsom.webs.md/
Formatele media speciale sunt:
o Cărți, reviste în format audio
o Cărți cu imprimare cu caractere mărite
o Cărți în limbaj simplu și ușor de înțeles
o Cărți în Braille
o cărți video / DVD cu subtitrare și / sau limbajul semnelor
o Cărți electronice (ebooks)
o Cărți tactile ilustrate
Achiziționare de echipament pentru realizarea activităților, inclusiv echipament special pentru
persoanele cu dizabilități, instalarea softurilor speciale la computere. Pentru identificarea
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echipamentului și programelor poate fi benefică cooperarea cu Centrul Național de Reabilitare al
Asociației Nevăzătorilor din Moldova, CAJPD și alte ONG-urile din domeniul dizabilității.

4.5. SERVICIILE BIBLIOTECII
Analizînd documentele puse la dispoziție și discutînd cu angajații bibliotecii putem menționa
următoarele servicii realizate de BCL pentru persoanele cu dizabilități.
1. Persoanele cu dizabilități participă la serviciile tradiționale ale bibliotecii: împrumutul și lectura
cărților. Bibliotecarii au menționat că sunt cîteva persoane cu dizabilități locomotori frecventează
biblioteca în mod regulat.
2. Cursuri de instruire în utilizarea calculatorului. În 2016 BCL a realizat un sondaj cu utilizatorii
actuali și cei potențiali (la telefon) pentru a stabili necesitățile acestora. Au fost chestionate 117
persoane. Toate persoanele chestionate s-au arătat interesate de lecții în folosirea calculatorului.
În anul 2016 20 de persoane au beneficiat de astfel de cursuri: 11 persoane cu dizabilități de
vedere și 9 persoane cu dizabilități locomotorii. Cursul pentru grupa de persoane cu dizabilități
de vedere a fost dus de către un angajat al Centrului Național de Reabilitare al Asociației
Nevăzătorilor din Moldova. (Foto 7) Angajații BCL au organizat și instruiri individuale pentru
persoanele cu dizabilități în utilizarea computerului (Foto 8). BCL planifică să continue realizarea
acestui SMB în anul 2017.

Foto 7. Curs de instrurie IT pentru persoanele cu deficiențe de vedere

22

Foto 8. Instruiri individuale

3. „Планшетное зазеркалье„ Copii cu dizabilități au participat la instruirile în utilizare tabletelor
alături de semenii lor. Instruirea în utilizarea tabletelor a fost organizată de Filiala pentru copii de
două ori pe lună, în zilele de sîmbăta. (Foto 9)

Foto 9„Планшетное зазеркалье„

4. Vizite la internatul pentru persoane în etate din Ceadîr-Lunga. Începînd cu anul 2017 BCL a
realizat vizite ”outreach” la persoanele aflate în internatul din Ceadîr-Lunga. Printre beneficiarii
internatului sunt și persoane cu necesități speciale. Prima vizită a fost organizată cu ocazia zilei
de 8 martie. Angajații bibliotecii au fost însoțiți de un grup de copii, dintre utilizatorii mai mici ai
bibliotecii.
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Foto 10. Vizită la internat

5. Evenimente organizate pentru persoanele cu dizabilități.
BCL a organizat mai multe evenimente speciale (discuții, mese rotunde, expoziții) pentru
persoanele cu dizabilități. Unul dintre acestea a fost ”Expoziția de icoane” a unei artiste cu
dizabilități din Ceadîr-Lunga. Biblioteca a oferit spațiul pentru expoziție și a organizat evenimentul
de deschidere. Au participat multe persoane din localitate, presa locală, autorități publice.

Foto 11.Expoziție de icoane realizate de o persoană cu dizabilități

6. Suport în livrarea cărților la domiciliul persoanelor care nu se pot deplasa la bibliotecă. Deși
aceasta nu este inclus oficial printre serviciile bibliotecii, angajații BCL au menționat că acordă
acest suport persoanelor care au nevoie, inclusiv celor cu dizabilități.

Recomandări:


A continua integrarea persoanelor cu dizabilități în serviciile și activitățile bibliotecii destinate
publicului larg.
În afară de serviciile care deja sunt realizate cu implicarea persoanelor cu necesități speciale,
propunem identificarea modalităților de a le include în următoarele activități realizate de BCL:
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o

”Colțișorul American” – implicarea copiilor cu dizabilități din școlile din comunitate

o

Clubul ”XAKIKKAT” – implicarea tinerilor cu dizabilități, organizarea de discuții pe subiecte
ca accesibilitatea, drepturile persoanelor cu dizabilități etc.

o

Clubul pentru femei ”Anastasia” – invitare femeilor cu dizabilități să participe

o

Evenimentele publice și culturale organizate de BCL. Conform raportului de activitate în
anul 2016 biblioteca a organizat 154 activități publice și culturale. Este posibilă
organizarea activităților care ar sensibiliza societate privind persoanele cu dizabilități.
Activitățile ar trebui să aibă loc pe o notă pozitivă, evitînd atitudinea de ”milă” și
”caritate”:


să promoveze respectul pentru drepturile și demnitate persoanelor cu
dizabilități



să combată stereotipurile și prejudecățile referitoare le persoanele cu dizabilități



să promoveze capacitățile și aportul adus de persoanele cu dizabilități, la locul de
muncă și în societate.



A organizarea (trimestrial) ”întîlniri cu utilizatorii” cu dizabilități. Pentru a studia interesele,
necesitățile acestora și a discuta împreună cum ar putea fi perfecționate serviciile bibliotecii și
colecțiile pentru persoanele cu dizabilități.



Pentru incluziunea mai activă în copiilor și adulților cu dizabilități în serviciile și activitățile
bibliotecii, este benefică cooperarea activă cu actorii din comunitate: instituțiile educaționale,
Serviciul de Asistență Pedagogică de pe lîngă Direcția Raională de Educație (care duc evidența
elevilor cu necesități speciale), Direcția raională de Asistență Socială și asistenții sociali
comunitari, ONG-urile din domeniu



Dezvoltarea unor SMB care răspund nevoilor identificate în urma studiului necesităților
persoanelor cu dizabilități. Ca exemplu, furnizarea de forme adecvate de divertisment care pot
fi oferite de Bibliotecă sau în cooperare cu alte instituții sau agenții. Aici poate fi vorba de:
grupuri de discuții a cărților, programe artistice, filme sau muzică, concerte, lectură de poezie,
dezbateri și discuții, activități în perioada de vacanță pentru copii ( arte și meserii, povești,
teatru de păpuși, lectură, desene animate etc).

4.6. PERSONALUL BIBLIOTECII
BCL are un personal calificat și deschis spre a oferi servicii persoanelor cu dizabilități. Angajații
bibliotecii au competențele necesare și acordă instruire/suport utilizatorilor în folosirea
calculatorului și tabletelor. Angajații bibliotecii au menționat că ar avea nevoie de instruiri în
următoarele domenii: comunicarea și necesitățile de suport pentru persoanele cu diverse tipuri de
dizabilități, utilizarea tehnologiilor de asistență pentru persoanele cu dizabilități, accesibilitate
mediului fizic și informației.
Recomandări:


Desemnarea unui angajat al bibliotecii responsabil de comunicarea cu organizațiile persoanelor
cu dizabilități, acesta ar putea fi șeful serviciului Centrul Regional de Excelență.



Organizarea periodică de instruiri interne astfel ca toți angajații bibliotecii să fie informați despre
serviciile bibliotecii pentru persoanele cu dizabilități, nevoile diferitor grupuri de persoane cu
dizabilități și cum le pot oferi suportul necesar.



Organizare instruirilor pentru angajații BCL, inclusiv in cooperare cu organizațiile din domeniul
dizabilității (CAJPD, Asociația Motivație) pe următoarele subiecte: drepturile persoanelor cu
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dizabilități, comunicarea și necesitățile de suport pentru persoanele cu diverse tipuri de
dizabilități (inclusiv cu deficiențe locomotorii) , utilizarea tehnologiilor de asistență pentru
persoanele cu dizabilități, evaluarea necesităților utilizatorilor, măsurile de acomodare rezonabilă
a spațiului fizic, accesibilitatea informației.

4.7. ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE. PAGINILE ON-LINE ALE BIBLIOTECII
BCL nu are o pagina web, iar pagina pe Facebook a bibliotecii a fost lansată recent
https://www.facebook.com/bibliotecacadir. Colțișorul American are o pagina activă pe rețeaua
Facebook ”Ceadir-Lunga American corner, Public Library”
https://www.facebook.com/americancornerceadirlunga/

Foto 12. Colțișorul American

Conform raportului de activitate în 2016 Biblioteca a realizat și multiplicat două pliante informative,
unul dintre care ”Instruirea în utlizarea calculatorului pentru persoanele cu dizabilități”. A fost
elaborat un baner ”Serviciile noi ale bibliotecii publice”. Pe baner sunt folosite imagini cu activități la
care se observă că participă și persoane cu dizabilități.

Recomandări:


Este necesar de a realiza activități de publicitate. Publicitatea este la fel de importantă pentru
bibliotecă, precum și la serviciile de bibliotecă. Activitățile de publicitate trebuie să se refere
nu numai la existența bibliotecii, dar, de asemenea, și la materialele și serviciile acesteia, la
materialele audiovizuale, dispozitive auxiliare, programul de lucru și adresele de contact.
Activitățile de promovare urmează a fi realizate prin metode care țintesc direct comunitatea
persoanelor cu dizabilități.



A continua promovarea activităților bibliotecii pe paginile de Facebook, invitînd utilizatori cu
dizabilități, profesioniști, membri ONG să dea ”like” și să urmărească pagina BCL.
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Crearea unei pagini web a BCL cu informație despre serviciile de bază disponibile, inclusiv
serviciile și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

4.8. PARTENERIATE. COOPERAREA CU ORGANIZAȚIILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
BCL are experiență bună de cooperare cu ONG-urile și instituțiile publice locale. A desfășurat activități
adresate persoanelor cu dizabilități împreună cu Asociația ”Дающие Надежду” ”Центр Женской
Инициативы”, asistenții sociali etc.
Recomandări:


A organiza întîlniri regulate cu ONG-urile persoanelor cu dizabilități pentru a discuta posibile
proiecte și activități comune, aplicarea la concursuri de granturi. ONG-urile pot sugera idei
valoroase cum pot fi mai accesibile serviciile bibliotecii pentru persoanele cu dizabilități și pot
ajuta la identificare și atragerea acestor utilizatori.



Extinderea cooperării și cu alte ONG-uri, lideri ai persoanelor cu dizabilități din Ceadîr-Lunga, cu
instituțiile : Direcția Asistență Socială, Centrul de asistență Psihopedagogică Ceadîr-Lunga, Agenția
de Ocupare a Forței de Muncă etc. Biblioteca ar putea deveni un centru local de resurse în
domeniul dizabilității.



Cooperarea cu ONG-urile din domeniul dizabilității care activează la nivel național, cum ar fi
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, Asociația Motivație din Moldova,
Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități etc.



În cadrul unui parteneriat cu ONG-urile, BCL poate veni cu oferta de a pune la dispoziție spațiul
pentru realizarea unor întîlniri, traininguri, poate oferi accesul calculatoare și alte echipament IT,
oferi suport în diseminarea informației și activități de sensibilizare. Pentru un parteneriat de
durată se recomandă încheierea unui Acord de colaborare. În contract urmează să fie prevăzut
scopul, sarcinile, responsabilitățile fiecărei părți, descris cum va avea loc cooperarea. Pentru un
parteneriat de succes se cere desemnarea unei persoane responsabile privind comunicarea cu
biblioteca.

4.9. ASPECTE LEGATE DE ABORDAREA INTEGRATOARE DE GEN
Respectarea abordării integratoare de gen este extrem de importantă și în domeniul dizabilității. Din
acest motiv Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități conține un articol separat
Articolul 6 ”Femeile cu dizabilități” care prevede că:
”1. Statele Părți recunosc că femeile şi fetele cu dizabilităţi sunt supuse
discriminări multiple şi în această privință vor lua măsuri pentru a se asigura că
acestea beneficiază de toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
2. Statele Părți vor lua toate măsurile adecvate pentru a asigura dezvoltarea,
progresul şi abilitarea deplină a femeilor, cu scopul de le garanta exercitarea
şi benificierea de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului prevăzute în
prezenta Convenţie”
În Observațiile finale pentru Republica Moldova formulate în Aprilie 2017, Comitetul ONU
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități referitor la implementarea art. 6 recomandă
în special: ”consolidarea eforturilor de dezvoltarea a unor servicii eficiente la nivel de
comunitate care ar încuraja dezinstituționalizarea femeilor, în special a celor cu dizabilități
psihosociale și intelectuale.”
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Aspectele pozitive semnalate în activitatea BCL din perspectiva integrării dimensiunii de gen sunt:
realizarea activităților speciale pentru femei (clubul pentru femei ”Anastasia”), respectarea
echilibrului de gen printre beneficiarii SMB realizate, realizarea activităților tematice, măsurilor
culturale care promovează problematica de gen.
Pentru a îmbunătăți practicile de integrare a perspectivei de gen în oferirea serviciilor BCL,
recomandăm: integrarea dimensiunii de gen în planurile de lungă durată și anuale ale bibliotecii,
colectarea datelor statistice dezagregate pe gen, activitățile de evaluare a necesităților să țină cont
pe respectarea echilibrului de gen. A ține cont de informația colectată, lecțiile învățate și a încerca
depășirea inegalităților de gen prin intermediul proiectelor și activităților ulterioare. Realizarea
schimbului de experiență cu alte biblioteci și alte organizații pe această temă.
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5. CONSTATĂRILE ȘI RECOMANDĂRILE MAJORE
BCL are experiențe în a organiza servicii moderne de bibliotecă pentru persoanele cu deficiențe
senzoriale. Este preferabil ca biblioteca să nu pună atît accentul pe organizarea unor
servicii ”speciale” pentru persoanele cu dizabilități, cît pe înlăturarea barierelor și crearea condițiilor
ca serviciile BCL să fie accesibile pe cît posibil, pentru toți utilizatorii.
Schimbările necesare nu vor putea fi implementate imediat. Este important ca BCL să își asume acest
angajament și să întreprindă progresiv pașii necesari, utilizînd la maxim resursele care sunt
disponibile.
CAJPD și alte organizații din domeniu, ar fi dispuse să coopereze cu bibliotecile și să ofere suportul
necesar în găsirea soluțiilor pentru ca persoanele cu dizabilități să poată beneficia de SMB în egală
măsură cu alți cetățeni.
Analizînd indicatorii formulați în conformitate cu cerințele Federației Internaționale a Asociațiilor și
Instituțiilor Bibliotecare (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA
următoarele recomandări au fost formulate.

INDICATORI

RECOMANDĂRI DE BAZĂ

1. Accesibilitatea
1.1.

Accesul pînă la clădire
Persoanele cu dizabilități ar trebui
să poată să ajungă la clădirea
bibliotecii și să intre în clădire cu
ușurință și în condiții de siguranță

1.2.

Intrarea în clădire
O persoană în scaun rulant,
folosind cîrje/premergător sau o
persoană nevăzătoare cu un
baston ar trebui să poată intra în
clădire fără a întîmpina obstacole.

1.3.

Accesul la serviciile și fondul
bibliotecii
Toate părțile bibliotecii trebuie să
fie accesibile. Spațiul trebuie să fie
aranjate în mod logic, cu semne



Repararea cel puțin a unui trotuar/căii de acces
de la strada principală spre BCL



Instalarea la stradă a indicatoarelor de
direcționare (cu caractere mărite, pictograme,
ușor de citit) care indică direcția spre biblioteca



Amenajarea și marcarea cel puțin a 2 locuri de
parcare pentru persoane cu dizabilități în
imediata apropiere a intrării în clădire



Construirea unei rampe de acces la intrarea în
clădirea BCL.



Instalarea la ușa de la intrare a unei sonerii, la
care poate eventul suna persoana în scaun
rulant pentru ca un angajat ai bibliotecii să
deschidă a ușile duble.



Lumina în hol să fie aprinsă pentru a facilita
orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere.
Semnalizarea prin colori contrastante a pilonului
din centrul holului și altor obstacole.



Instalarea în hol a unui panou cu indicatoare



Aplicarea marcajului vizual pe ușile din
interiorul bibliotecii
Utilizarea semnelor de informare și orientare
în interiorul clădirii.
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clare și un plan de etaj postat
aproape de intrare.





Asigurarea spațiu pentru deplasare fără
obstacole pe coridoare și în încăperile
bibliotecii
Amenajarea materialelor bibliotecii pe
rafturi la o înălțime accesibilă
A asigura cel puțin un WC accesibil pentru
persoanele cu dizabilități.
Amenajarea meselor și spațiului de lectură.

2. Formate media
2.1.

Formate media speciale
În mod ideal toate materialele de
bibliotecă ar trebui să fie accesibile
pentru toți utilizatorii. Biblioteca ar
trebui să aibă la dispoziție cărți și
materiale în formate accesibiile
pentru persoanele cu dizabilități





BCL să completeze colecția cu materiale în
formate speciale media pentru persoanele cu
dizabilități.
Achiziționare de echipament pentru realizarea
activităților, inclusiv echipament special pentru
persoanele cu dizabilități, instalarea softurilor
speciale la computere.

3. Serviciile și comunicarea
3.1.

3.2.

Planurile și politicile interne ale
bibliotecii

Angajații. Instruirea personalului



Colectarea datelor statistice privind numărul de
utilizatori cu dizabilități, dezagregat pe tipul de
dizabilitate, gen, vîrstă, ocupație, tipul de serviciu
de bibliotecă accesat.



Elaborarea de către BCL a planului strategic
pentru anul 2017-2020 care să includă activități
specifice orientate spre incluziunea persoanelor
cu dizabilități în servicii și programe.



Includerea în planul anual de acțiuni a măsurilor
planificate pentru realizarea prevederilor
Planului strategic privind îmbunătățirea
accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile
BCL.



Elaborarea unui model standard de plan anual
de acțiuni și raport anual de activitate.



Desemnarea unui angajat al bibliotecii
responsabil de comunicarea cu organizațiile
persoanelor cu dizabilități



Organizarea periodică de instruiri interne astfel
ca toți angajații bibliotecii să fie informați despre
serviciile bibliotecii pentru persoanele cu
dizabilități, nevoile diferitor grupuri de persoane
cu dizabilități și cum le pot oferi suportul
necesar.



Organizare instruirilor pentru angajații BCL, prin
cooperarea cu organizațiile din domeniul
dizabilității (inclusiv CAJPD) pe următoarele
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subiecte: drepturile persoanelor cu dizabilități,
comunicarea și necesitățile de suport pentru
persoanele cu diverse tipuri de dizabilități,
utilizarea tehnologiilor de asistență pentru
persoanele
cu
dizabilități,
evaluarea
necesităților utilizatorilor.
3.3.

Servicii bibliotecii. Servicii speciale
pentru persoanele cu dizabilități







3.4.

Promovare. Web-site-ul bibliotecii





4.Cooperarea
dizabilități și
reprezintă
4.1

Integrarea persoanelor cu dizabilități în serviciile
și activitățile bibliotecii destinate publicului larg.
Pentru incluziunea mai activă în copiilor și
adulților cu dizabilități în serviciile și activitățile
bibliotecii, este benefică cooperarea activă cu
actorii din comunitate
Organizarea (trimestrial) a ”întîlnirilor cu
utilizatorii” cu dizabilități
Dezvoltarea și organizarea permanentă a unor
SMB care răspund nevoilor persoanelor cu
dizabilități identificate în urma evaluării
necesităților
Este necesar de a dedica timp și energie pentru
publicitate.
A continua promovarea activităților bibliotecii pe
paginile de Facebook, lărgind cercul de utilizatori
cu dizabilități și persoane din domeniu.
Crearea unei pagini web a BCL care ar conține
informație despre serviciile de bază disponibile

cu
persoanele
cu
organizațiile care îi

Cooperarea cu persoanele cu
dizabilități și organizațiile care îi
reprezintă



A organiza întîlniri regulate cu ONG-urile
persoanelor cu dizabilități pentru a discuta
posibile proiecte și activități comune



Extinderea cooperării și cu alte ONG-uri din
domeniul dizabilității, cu instituțiile de stat care
lucrează cu persoanele cu dizabilități: Direcția
Asistență Socială, Centrul de asistență
Psihopedagogică, Agenția de Ocupare a Forței
de Muncă etc.



Cooperarea cu ONG-urile din domeniul
dizabilității care activează la nivel național:
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu
Dizabilități, Asociația Motivație din Moldova,
Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu
Dizabilități etc.
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