PARALIMPIEČIŲ GILĖS SUTEIKIMO KRITERIJAI

Lietuvos paralimpinis komitetas inicijuoja sporto objektų, pritaikytų asmenų su negalia poreikiams,
ženklinimo kampaniją. Kampanijos tikslas – specialiu gilės ženklu pažymėti visus Lietuvos sporto
objektus pritaikytus asmenų su negalia poreikiams.
Šie objektai bus susisteminti ir informacija lengvai prieinama žmonėms su negalia specialioje
mobiliojoje programėlėje „Parateam Lietuva“. Bus sukurtas ir nuolat atnaujinamas virtualus
prieinamų objektų žemėlapis.
Projekto tikslas – kad kuo daugiau obektų būtų prieimi žmonėms su negalia, tuo pačiu, kad jų
savininkai dėtų pastangas tai padaryti kiek įmanoma pagal situaciją. Dėl to gilės ženklas
suteikiamas ir tiems objektams, kur pritaikymas nėra visiškas, tačiau paslaugos prieinamos, kurio
savininkai deda pastangas ir sudaro galimybes čia sportuoti žmonėms su negalia. Tai reiškia, kad
sporto objektai, įtraukti į Lietuvos paralimpinio komiteto draugišų negaliai objektų sąrašą, turi
atitikti bent minimalius infrastruktūros kriterijus.
Pateikiame supaprastintą sąrašą kriterijų, kuriuos gilės ženklu paženklintas objektus turi atitikti.

Sporto objekto aplinka
✓ Automobilių statymo vieta, privalo būti nutolusi ne daugiau kaip 100 m. nuo sporto objekto.
✓ Nuo automobilių statymo vietos, privalo būti įrengtas šaligantvis, ant kurio be pašalinių
pagalbos, asmuo, judantis vežimėlio pagalba, galėtų užvažiuoti ir pasiekti sporto objektą.
✓ Jei šaligatvis, kuriuo yra judama sporto objekto link, yra besikeičiančio aukščio (borteliai ir
pan.) privalu visus bortelius, pažymėti geltona spalva, o asmenims, judantiems vežimėlių
pagalba, privalu sudaryti galimybę be pašalinių pagalbos, užvažiuoti ir nuvažiuoti nuo
bortelių.
✓ Jei šaligatvyje yra įrengti laiptai:
o Asmenims su regos negalia, privalu pirmą ir paskutinę laiptų pakopą pažymėti ryškia spalva
(pvz. geltona);
o Bent vienoje laiptų pusėje privalu įrengti turėklus;
o Asmenims, judantiems vežimėlių pagalba, privalu įrengti rampas, užtikrinančias
savarankišką judėjimą iki sporto objekto.

Patekimas į sporto objektą
✓ Jei į sporto objektą patenkama lipant laiptais, pirma ir paskutinė laiptų pakopa privalo būti
pažymėta ryškia spalva (pvz. geltona).

✓ Jei į sporto objektą patenkama lipant laiptais, bent vienoje pusėje privalo būti įrengti turėklai.
✓ Asmenims, judantiems vežimėlių pagalba, privalo būti įrengta rampa, liftas, užtikrinanti
savarankišką patekimą į sporto objektą.

Judėjimas sporto objekto viduje
✓ Jei sporto objekte tarp skirtingų erdvių yra įrengti laiptai, pirma ir paskutinė laiptų
pakopa privalo būti pažymėta ryškia spalva (pvz. geltona).
✓ Jei sporto objekte tarp skirtingų erdvių yra įrengti laiptai, bent vienoje pusėje privalo būti
įrengti turėklai.
✓ Asmenims, judantiems vežimėlių pagalba, privalo būti įrengta rampa, liftas, užtikrinanti
savarankišką judėjimą sporto objekte.
✓ Sporto objekte privalo būti įrengtas bent vienas san. Mazgas, pritaikytas asmenų,
judančių vežimėlių pagalba, poreikiams.
✓ Jei sporto objekte yra persirengimo kambariai, bent po vieną (vyrams ir moterims),
privalu pritaikyti asmenų, judančių vežimėlių pagalba, poreikiams.
✓ Jei sporto objekte yra dušai, bent po vieną (vyrams ir moterims), privalu pritaikyti
asmenų, judančių vežimėlių pagalba, poreikiams.
✓ Visos paslaugos, teikiamos sporto objekte, privalo būti prieinamos:
o

Jei paslauga, teikiama erdvėje, į kurią patekimas nėra pritaikytas, išskirtiniais
atvėjais paslauga gali būti laikinai perkelta į erdvę, pritaikytą asmenų nu
negalia poreikiams (pvz. medicinos kabinetas yra antrame aukšte, laikinai
medicininės paslaugos galėtų būti teikiamas erdvėje, prieinamoje asmenims
su negalia).
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