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Szanowni Państwo,   

 

w związku z dużym zainteresowaniem przedszkoli dotyczącym dostosowania obiektów do potrzeb osób 

niewidomych i niedowidzących, przygotowaliśmy kompleksową ofertę.  

Firma Altix działa na rynku nowoczesnej rehabilitacji, dostosowań dla różnych grup niepełnosprawności od 

ponad 30 lat. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, ponieważ w niej znajdą Państwo w niej wszystkie 

rozwiązania, które umożliwią z jednej strony dostosowanie obiektu, z drugiej wyposażenie w niezbędne 

pomoce dydaktyczne. Chcemy zainteresować również autorskim szkoleniem „Bajki z audiodeskrypcją”, 

dedykowanym dzieciom.  

 

19 lipca 2019 roku została uchwalona Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Zgodnie z jej zapisami, podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność przez stosowanie 

uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących 

barier. 

 

Wszystkie rozwiązania zawarte w ofercie są przykładowe. Jeżeli będzie taka potrzeba, spotkamy się 

z Państwem i wspólnie ustalimy, jakie dostosowania, pomoce będą dla Państwa przydatne.  

 

W przypadku zainteresowania, serdecznie zapraszamy do kontaktu.  
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I. Dostępne przedszkole  

Aby dostosować obiekt do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, warto zastosować kilka 

rozwiązań, które przedstawiamy.  

 

1. Plan tyflograficzny z PMMA, z poddrukiem i opisem w brajlu, format około A2 

Mapy i plany budynków są dostępne zarówno dla osób widzących, jak też dla niewidomych 

i niedowidzących, tworzymy je bowiem w technologii łączącej czarny druk, brajl, elementy wypukłe, 

dotykowe oraz dźwięk. Tak więc informacje są dostarczane drogą wizualną dzięki czytelnej i kontrastowej 

grafice, drogą dotykową - za pośrednictwem form przestrzennych i opisów brajlowskich.  

 

Cena: 5500 zł netto / 1 sztuka + 23% VAT  

 

2. Tabliczki brajlowskie 

Tabliczki umożliwiają osobom niewidomym na identyfikację przeznaczenia danego pomieszczenia dzięki 

opisowi w brajlu. Tabliczki mogą być zamontowane przy najważniejszych pomieszczeniach – szatnia, sala, 

stołówka, toaleta. Tabliczkami można oznaczyć również szafki w szatni i inne miejsca.  

Proponujemy (do wyboru) dwa rodzaje tabliczek: 

 Tabliczki z pleksi, z brajlem i kolorowym poddrukiem. 

 

Cena: 130,00 zł netto + 23% VAT 
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 Tabliczki z kolorowymi obrazkami i brajlem. 

 

Cena: 70,00 zł netto + 23% VAT 

 

3. Nakładki na poręcze  

Nakładki pozwalają osobom niewidomym w zorientowaniu się, gdzie prowadzi nas konkretna klatka 

schodowa. Sugerowane miejsce umieszczenia – początek drogi na klatce schodowej, na każdym 

piętrze, na poręczy znajdującej się po prawej stronie klatki schodowej.   

 
Cena: 95,00 zł netto + 23% VAT (tabliczka metalowa płaska z brajlem 120 x 80 mm).  

 

4. System YourWay  

Aby korzystać z systemu potrzebny jest telefon komórkowy wyposażony w aplikację YourWay. Aplikacje 

można bezpłatnie pobrać ze sklepu Android lub iOS. Gdy osoba niewidoma z uruchomionym telefonem 

znajdzie się w pobliżu nadajnika Yourway, zasygnalizuje on swoją obecność. W zależności od wersji 

nadajnika, telefon otrzyma informacje tekstową lub nadajnik sam się odezwie. Wystarczy zainstalować 

kilkanaście takich nadajników w budynku, aby stał się on przyjazny dla osób z dysfunkcją wzroku! 

Nadajniki YourWay można zainstalować w  różnych wersjach: 

• YourWay Beacon – to malutki nadajnik o rozmiarach pudełka do zapałek, który sygnalizuje swoją 

obecność urządzeniom mobilnym z zainstalowaną aplikacją YourWay. Służy do nawigowania po 

pomieszczeniach lub w terenie. Cena od 250 zł netto / szt. + 23% VAT 

• YourWay Plus – różni się względem wersji Beacon tym, że nadajnik może sygnalizować swoją 

obecność za pomocą głośnika. Może się to dziać automatycznie, gdy w jego pobliżu znajdzie się 

urządzenie mobilne lub na życzenie użytkownika.  

Cena od 1000 zł netto / szt. + 23% VAT 
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II. Niezbędne pomoce edukacyjne w przedszkolu 

 

1. Jaka to literka? - pomoc dydaktyczna 

Zestaw „Jaka to literka?” stanowi pomoc dydaktyczną do nauki alfabetu brajlowskiego dla dzieci 

niewidomych i słabowidzących. Dopasowanie liter brajlowskich do liter czarnodrukowych łączy naukę 

z zabawą. Satysfakcja z odnalezienia litery brajlowskiej i włożenia jej na właściwe miejsce sprawia, że 

dziecko uczy się znacznie szybciej. Poniżej dużych liter czarnodrukowych wygrawerowanych na tabliczce 

znajdują się otwory, w których dziecko umieszcza odszukane litery brajlowskie na mniejszych tabliczkach, 

odpowiadające literom czarnodrukowym. 

 

 

 

 

 

Cena: 195,00 zł brutto 

 

2. Nauka cyferek – tabliczki do nauki liczenia 

Nauka cyferek to tabliczki z cyframi czarnodrukowymi i brajlowskimi, a także z elementami policzalnymi, 

przeznaczone do nauki liczenia w zabawowej formie. Na każdej tabliczce, przy wygrawerowanej cyfrze, 

znajduje się jej oznaczenie brajlowskie, a także wygrawerowana gałązka z  liczbą liści odpowiadającą 

określonej cyfrze. Tabliczki mają przyjemnie zaokrąglone rogi. 

 

Cena: 65,00 zł brutto 

 

3. Piłka dźwiękowa z dzwoneczkami 

 

Cena: 143,00 zł brutto 
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4. Edukacyjne maty brajlowskie Reach & Match 

Edukacyjne maty brajlowskie Reach & Match® są innowacyjnym zestawem, służącym do nauki i zabawy, 

przeznaczonym zarówno dla dzieci widzących, jak też niewidomych i niedowidzących, a także dla dzieci z 

innymi dysfunkcjami. 

 

Cena: 8065,00 zł brutto. 

 

5. Zy-Fuse wygrzewarka 

Zy-Fuse to wygrzewarka służąca do uwypuklania grafiki na specjalnym tzw. pęczniejącym papierze. Po 

przepuszczeniu papieru przez wygrzewarkę, w częściach oznaczonych czarnym kolorem, papier zostaje 

uwypuklony i staje się wyczuwalny przez dotyk. W pozostałych miejscach kartka pozostaje gładka. 

 

Cena: 4172,00 zł brutto 

Papier (200 szt.): 795,00 zł brutto 

 

6. Gra planszowa – kółko i krzyżyk  

Gra, dzięki wypukłym elementom i drewnianym oznaczeniom, dostosowana do potrzeb osób 

niewidomych i niedowidzących.  

  

Cena: 129 zł brutto 
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7. Warcaby 

Warcaby w wersji dla osób niewidomych wyposażono w stupolową, drewnianą planszę w standardzie 

polskim, inaczej międzynarodowym. Dla odróżnienia pól czarnych od białych znajdują się one na różnych 

wysokościach – białe są niżej niż czarne. Pionki są umieszczane w specjalnych zagłębieniach planszy. Do 

dyspozycji graczy jest 40 pionków – 20 wklęsłych, białych i 20 płaskich, czarnych. Po zakończeniu gry 

wszystkie elementy przechowywane są w estetycznym, płóciennym worku, ściąganym sznurkiem. 

Warcaby to fantastyczna, pasjonująca gra dla całej rodziny. 

 

Cena: 225,00 zł brutto 

 

8. Reversi 

Reversi to gra planszowa dla dwóch osób rozgrywana 64 pionkami na planszy 8 na 8 pól. Wymaga 

szybkiego i strategicznego myślenia, a także, podobnie jak w przypadku szachów, umiejętności 

przewidywania. Celem gry jest zdominowanie planszy swoimi pionkami. 

 

Cena: 129,00 zł brutto 

 

Wszystkie pomoce znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.sklep.altix.pl 

W ofercie posiadamy również rozwiązania wspomagające rozwój i edukację dla osób z innymi 

niepełnosprawnościami: http://sklep.altix.pl/pl/produkty-wspomagajace-komunikacje  
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III. SZKOLENIE – BAJKI Z AUDIODESKRYPCJĄ  

„Bajki z audiodeskrypcją” to innowacyjny program łączący zabawę z nauką. Ma na celu promowanie 

pozytywnych postaw wobec osób niewidomych i niedowidzących, wczucia się w ich świat, poznania 

problemów, z którymi się stykają i wskazania prostych sposobów w jaki sposób pomagać. Szkolenie 

będzie prowadzone z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań tyflorehabilitacyjnych 

dostosowanych do poziomu merytorycznego uczniów, którzy będą mogli się przekonać, jak musi radzić 

sobie osoba niewidoma w codziennym życiu.  

Odbiorcami szkolenia są dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów,                     

z elementami prelekcji, dyskusji, ćwiczeń praktycznych i krótkiego seansu.   

Czas trwania: 2 godziny.  

Na zakończenie placówka otrzyma certyfikat „Przedszkole przyjazne niewidomym”.  

Cena: 600 zł brutto.  

 

Program:  

1. Obejrzenie jednej z wybranych bajek z audiodeskrypcją. Dzieci będą oglądały ją również z zasłonięty 

oczami.  

2. Jak wygląda codzienne funkcjonowanie osób niewidomych - w jaki sposób sprawdzają kolory, 

nalewają wodę do szklanki, korzystają z komputera, czytają książki, korzystają z telefonu,  grają w gry. Do 

tego zostaną zaprezentowane pomoce, takie jak udźwiękowiony komputer i telefon, tester kolorów, 

mówiący zegarek, termometr, płynomierz, odtwarzacz książek mówionych, gry planszowe dla 

niewidomych.  

Dzieci będą również mogły zasłonić oczy i wykonać kilka prostych czynności, takich jak nalanie wody do 

kubka, odnalezienie wyjścia z sali za pomocą białej laski. 

3. Jak pomóc osobie niewidomej? Dzieci dowiedzą się jak prawidłowo zachować się w konkretnych 

sytuacjach w kontakcie z osobą niewidomą. Pokażemy jak prawidłowo uchwycić osobę niewidomą, aby 

przeprowadzić przez przejście dla pieszych, jak wskazać krzesło, drogę o którą pyta, jak się z nią przywitać, 

jak opowiedzieć o tym, co znajduje się wokół nas, jak zachować się wobec psa przewodnika.  

4. Alfabet brajla – przekazanie informacji w jaki sposób piszą i czytają osoby niewidome. Wykorzystanie 

kompletu plansz przedstawiających każdą literę alfabetu w zapisie czarnodrukowym i w brajlu. 

Przygotujemy również ciekawe materiały, gdzie dzieci będą mogły napisać swoje imię w brajlu.  
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