Інфармацыя аб стварэнні безбар'ернага асяроддзя
на сацыяльна значных аб'ектах Бераставіцкага
раёна ў 2020 годзе
Па стане на 1 студзеня 2021 года ў Бераставіцкім раёне пражывае 1176
інвалідаў.
Работа па стварэнні безбар'ернага асяроддзя ў раёне праводзілася ў 2020
годзе на падставе дзейнасці па выкананні ў 2020 годзе задач падпраграмы 4
«Безбар'ернае асяроддзе жыццядзейнасці інвалідаў і фізічна аслабленых
асоб» Дзяржаўнай праграмы аб сацыяльнай абароне і садзейнічанні занятасці
насельніцтва на 2016-2020 гады.
Спачатку ў 2020 годзе планавалася абсталяваць безбар'ерным асяроддзем
(пандус з поручнямі) жылое памяшканне, у якім пражывае дзіця-інвалід.
Пазней па аб'ектыўных прычынах грошы былі накіраваны на
добраўпарадкаванне пешаходных пераходаў з улікам патрабаванняў па іх
адаптацыі для інвалідаў па зроку і інвалідаў, якія скарыстоўваюць
інвалідную крэсла-каляску ў г.п.Вялікая Бераставіца.
Упрауленнем па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама
устаноулена дубліраванне візуальнай інфармацыі рэльефна-кропкавым
шрыфтам Брайля на адміністрацыйным будынку ў г.п.Вялікая Бераставіца,
вул.Леніна, 11.
У цяперашні час праводзяцца работы па ўстаноўцы пандуса з поручнямі
ў будынку Бераставіцкага раённага унітарнага прадпрыемства жыллёвакамунальнай гаспадаркі.
У 2020 годзе Бераставіцкай раённай бібліятэкай набыта 2 аўдыёкнігі
для невідушчых і слабабачачых карыстальнікаў. Усяго ў бібліятэцы 571
экзэмпляр такіх выданняў.
На тэрыторыі раёна ў 2020 годзе праведзена 1 прафілактычная акцыя
накіраваная на прыцягненне ўвагі да парушальнікаў правіл дарожнага руху
пры ажыццяўленні паркоўкі транспартнага сродку на месцы,
прадугледжаныя для стаянкі транспартных сродкаў інвалідаў з парушэннем
апорна-рухальнага апарата. Парушэнняў не вызначана. Ход акцыі асветлены
ў раённай газеце «Бераставіцкая газета» у сакавіку.
На астатніх сацыяльна значных аб'ектах (установах адукацыі, аховы
здароўя, гандлёвых аб'ектах, адміністрацыйных будынках) удзелена ўвага
абсталяванню безбаьерной асяроддзем для слабабачачых інвалідаў.
Ажыццяўлялася кантрастнае афарбоўванне (абнаўленне) ступеней, яркія
наклейкі на празрыстых уваходных дзвярах, кнопка выкліку персаналу.
За увесь перыяд рэалізацыі мерапрыемстваў падпраграмы 4
«Безбар'ернае асяроддзе жыццядзейнасці інвалідаў і фізічна аслабленых
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асоб» 2016- 2020 гады абсталявана элементамі безбар'ернага асяроддзя
18 сацыяльна значных аб'ектаў.
У выніку дадзенай работы часткова забяспечаны элементамі
безбар'ернага асяроддзя 74 % сацыяльна значных аб'ектаў.

