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Cennik pakietów
Prezentujemy Państwu wykaz wszystkich naszych produktów, przeznaczonych do obsługi niewerbalnej osób ze 
szczególnymi potrzebami.

Oferujemy narzędzia w trzech kategoriach: Pudełko Dostępności dla zdrowia, Pudełko Dostępności dla administracji oraz 
Pudełko Dostępności dedykowane, dające możliwość wyboru rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Pudełko Dostępności zawiera następujące materiały:

Pudełko Dostępności dla zdrowia
Narzędzia dla POZ:

 } Tablica ikon - Poradnie (standardowo spotykane w POZ, np.: lekarza rodzinnego, pediatryczna, chirurgiczna)
 } Tablica ikon - Specjalizacje (standardowo spotykane w POZ, np.: lekarz rodzinny, internista, kardiolog, diabetolog)
 } Tablica ikon - Pracownie i gabinet pielęgniarski (standardowo spotykane w POZ, np.: punkt pobrań krwi, wykonywanie 
zastrzyków/iniekcji, RTG, USG)

 } Tablica ikon - Inne (np. rejestracja centralna, toaleta, winda, wejście, wyjście, dyrekcja)

Cena za pakiet: 2 000 zł netto

Narzędzia dla szpitali:
 } Tablica ikon - Poradnie (standardowo spotykane w szpitalach, np.: okulistyczna, laryngologiczna, onkologiczna)
 } Tablica ikon - Specjalizacje (standardowo spotykane w szpitalach, np.: chirurg ogólny, okulista, reumatolog)
 } Tablica ikon - Oddziały i Zakłady (standardowo spotykane w szpitalach, np.: chorób wewnętrznych, kardiologiczny, OIOM, 
nefrologii, zakład diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej)

 } Tablica ikon - Inne (np. rejestracja centralna, SOR, toaleta, winda, szatnia, wejście, wyjście, dyrekcja)

Cena za pakiet: 2 000 zł netto
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Narzędzia wspólne dla POZ i szpitali:
 } Karta „Alfabet BRAILLE’a”
 } Karta „Alfabet LORMA”
 } Karta „Język migowy, alfabet polski”
 } Karta „Kogo potrzebujesz?” (np.: pielęgniarka, asystent medyczny, położna). Karta w dwóch wersjach językowych - PL i UA
 } Karta „Czego potrzebujesz?” (np.: ubranie, przewijak dla dziecka, picie, tłumacz). Karta w dwóchwersjach językowych - PL i UA
 } Karta „Co zrobi lekarz?” (np.: zbadam, osłucham, zmierzę temperaturę, zbadam gardło). Karta w dwóch wersjach - dla 
dorosłych i dzieci

 } Karta bólu, poziom bólu. Karta w dwóch wersjach językowych - PL i UA
 } Karta dolegliwości (np.: wymioty, biegunka, kaszel, podwyższone ciśnienie tętnicze, lęk). Karta w dwóch wersjach 
językowych - PL i UA

 } Karta „Stomatolog” (np.: wskazanie zęba, skala bólu, wyrywanie zęba, plombowanie). Karta w dwóch wersjach 
językowych - PL i UA

 } Ramka do podpisu, opisana również w języku Braille’a
 } Pieczątka do szybkiego oznakowania dokumentów pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Cena za pakiet: 3 500 zł netto

Całość: 7 500 zł netto
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Pudełko Dostępności dla administracji
Narzędzia dla administracji:

 } Karta „Alfabet BRAILLE’a”
 } Karta „Alfabet LORMA”
 } Karta „Język migowy, alfabet polski”
 } Karta „Czego potrzebujesz?” (np.: Dział Podatki i opłaty, Kasa, Dział Gospodarki Komunalnej). Karta w dwóch wersjach 
językowych - PL i UA

 } Ramka do podpisu, opisana również w języku Braille’a
 } Pieczątka do szybkiego oznakowania dokumentów pacjentów/osób ze szczególnymi potrzebami.

Cena za pakiet: 3 000 zł netto

Pudełko Dostępności dedykowane
Elastyczna oferta do samodzielnego zestawienia. Pudełko może zawierać dowolną ilość kart, w nieograniczonej konfiguracji.

Wycena indywidualna



Zapraszamy do kontaktu:

Andrzej Gancarski
Prezes Fundacji

a.gancarski@biznesbezbarier.org
(+48) 725 163 741

Ewa Lefik-Babiasz
Specjalista ds. dostępności

e.lefik@biznesbezbarier.org
(+48) 570 818 635

Gabriel Osiewała
Specjalista ds. dostępności

g.osiewala@biznesbezbarier.org
(+48) 533 318 975
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