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Streszczenie
Artykuá omawia rolĊ specjalnych serwisów internetowych dla osób niepeánosprawnych oraz przedstawia kilka takich serwisów. W szczególnoĞci w artykule omówiono znaczenie tych serwisów dla osób z róĪnymi niepeánosprawnoĞciami (niewidomi,
niesáyszący, niepeánosprawni ruchowo). Autor wskazuje, Īe specjalne serwisy internetowe są tworzone w celu wyrównania szans osób niepeánosprawnych w spoáeczeĔstwie
informacyjnym.
Sáowa kluczowe: Internet, klasyfikacja serwisów internetowych, osoby niepeánosprawne.

Wprowadzenie
Powszechnie wiadomo, jak wielką rolĊ we wspóáczesnym Ğwiecie odgrywa
Internet. Jest on przede wszystkim niewyczerpanym Ĩródáem informacji oraz miejscem szybkiej i nieskrĊpowanej komunikacji. Funkcji, które peáni Internet, jest
oczywiĞcie o wiele wiĊcej. Niezliczone portale i serwisy internetowe obejmują i w
pewien sposób odzwierciedlają wszystkie sfery Īycia oraz dziaáalnoĞci czáowieka –
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Dlatego Internet uznawany
jest za jeden z najwaĪniejszych czynników dziaáających w sferze przemian spoáeczno-ekonomicznych, politycznych i kulturowych, które decydują o rozwoju spoáeczeĔstwa informacyjnego. Na wielką rolĊ Internetu w tych przemianach wskazuje
wyraĨnie fakt, Īe jako synonimu terminu „spoáeczeĔstwo informacyjne” uĪywa siĊ
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niekiedy pojĊcia „spoáeczeĔstwo usieciowione”. Istotnie, Internet i rozmaite sieci
komputerowe są powszechnie wykorzystywane zarówno przez osoby prywatne, jak
i róĪne instytucje publiczne oraz niepubliczne. Coraz wiĊcej usáug oferowanych jest
za poĞrednictwem Internetu (e-biznes, e-edukacja, e-administracja). Powoduje to
wielkie zmiany w organizacji pracy i nauki oraz w kontaktach spoáecznych. Konsekwencją tych wszystkich zmian jest rozwój spoáeczeĔstwa informacyjnego, którego
najbardziej istotną cechą jest ciągáe zwiĊkszanie siĊ moĪliwoĞci dostĊpu do informacji.
Kwestia dostĊpu do informacji jest bardzo waĪna dla wszystkich ludzi, ale dla
osób niepeánosprawnych ma ona szczególne znaczenie z uwagi na trudnoĞci, jakie
w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji mają osoby z niepeánosprawnoĞcią.
Przyczyny tych trudnoĞci związane są z rodzajem i stopniem niepeánosprawnoĞci
poszczególnych osób i stanowią podstawowy czynnik determinujący sposób oraz
moĪliwoĞci eliminacji lub ograniczenia owych trudnoĞci. Z tego punktu widzenia
niepeánosprawni to bardzo niejednorodna grupa spoáeczna.
Technologie informacyjne, a zwáaszcza Internet, znakomicie zwiĊkszają moĪliwoĞci dostĊpu do informacji osób z niepeánosprawnoĞcią. Trzeba jednak zauwaĪyü, iĪ nie wszystkie rodzaje technologii informacyjnych są przydatne i uáatwiają
niepeánosprawnym dostĊp do informacji. Na przykáad dla osób z dysfunkcją wzroku
przeszkodą w pozyskiwaniu i przekazywaniu informacji są rozwiązania multimedialne oraz wykorzystywanie trybu graficznego do publikowania informacji. Sprawia to, Īe strony internetowe i treĞci na nich zamieszczane są czĊsto niedostĊpne
dla osób niewidomych i sáabowidzących. Natomiast dla osób z dysfunkcją sáuchu
najwiĊksze trudnoĞci pojawiają siĊ w sytuacji, gdy informacje udostĊpniane są jedynie w formie dĨwiĊkowej. Potrzebne jest wiĊc wdraĪanie odpowiednich rozwiązaĔ technicznych i organizacyjnych, mających na celu eliminacjĊ przedstawionych
trudnoĞci.

1. Rodzaje witryn internetowych
Zgodnie z definicją podaną w (Jakusz-Gostomska 2014) witryna internetowa
(serwis internetowy) jest to zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na
jednym serwerze stron internetowych. KaĪda z tych stron zawiera pewne elementy:
tekst, grafikĊ, a czasem równieĪ funkcje zaawansowane, jak formularze zamówieĔ
lub panel przeszukiwania bazy danych.
MnogoĞü serwisów internetowych, bogactwo i róĪnorodnoĞü publikowanych
informacji oraz zróĪnicowanie sposobów ich udostĊpniania sprawia, Īe podejmowane są próby klasyfikowania istniejących witryn. WciąĪ teĪ rodzą siĊ nowe typy
witryn i ciągle pojawiają siĊ nowe propozycje ich usystematyzowania. Propozycje
te formuáowane są przede wszystkim dla uáatwienia opisu i zrozumienia zmieniają-
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cego siĊ dynamicznie zjawiska, jakim jest Internet. Trzeba jednak wyraĨnie zaznaczyü, iĪ nie istnieją ogólnie przyjĊte uregulowania dotyczące klasyfikacji stron
internetowych. Są natomiast liczne próby ich typologizacji, oparte na przyjĊtych
kryteriach podziaáu. Kryterium podziaáu moĪe byü np. cel, jakiemu ma sáuĪyü witryna, jednorodnoĞü lub zróĪnicowanie poruszanej tematyki, najwaĪniejsza oferowana funkcja, przewidywany krąg uĪytkowników, wartoĞü marketingowa serwisu
itd. Podziaáy te są czĊsto nieostre, poniewaĪ istniejące witryny mają cechy, które
umoĪliwiają zaliczenie ich do róĪnych typów opartych na róĪnych kryteriach klasyfikacji.
Jednym z czĊĞciej stosowanych kryteriów podziaáu witryn internetowych jest
kryterium iloĞciowe związane z liczbą dziedzin tematycznych dostĊpnych w witrynie. Opierając siĊ na tym kryterium, wyróĪnia siĊ (Adamczyk 2008):
– portale horyzontalne,
– portale wertykalne.
Portal horyzontalny to rozbudowana witryna, która skáada siĊ z wielu obszarów tematycznych. Zwykle oprócz róĪnorodnych informacji w portalu horyzontalnym znajdują siĊ równieĪ áącza do innych stron internetowych, wyszukiwarka oraz
najnowsze wiadomoĞci z wielu dziedzin. Istotnym elementem portalu horyzontalnego jest poczta elektroniczna, która czĊsto wykorzystywana jest do rozsyáania
ofert reklamowych. Z punktu widzenia uĪytkowników poczty jest to spora niedogodnoĞü, ale jest to cena za darmowe udostĊpnianie kont pocztowych. Reklamy
prezentowane są takĪe wprost na poszczególnych stronach portalu. W portalach
horyzontalnych, podobnie zresztą jak w przypadku innych rodzajów witryn internetowych, coraz czĊĞciej spotyka siĊ elementy multimedialne. Stosuje siĊ je w celu
uatrakcyjnienia wyglądu stron, ale niejednokrotnie utrudnia to uĪytkownikom dotarcie do poszukiwanych informacji. Dotyczy to zwáaszcza osób niepeánosprawnych, starszych lub mniej zaawansowanych w korzystaniu z Internetu. Jako przykáady portali horyzontalnych wymieniü moĪna: amerykaĔski Yahoo.com, francuski
Lemonde.fr, czy polskie portale – www.onet.pl i www.wp.pl.
Portale wertykalne (inaczej wortale tematyczne) to rozbudowane witryny,
które koncentrują siĊ na jednej, wybranej tematyce, choü niejednokrotnie tematyka
ta prezentowana jest wieloaspektowo. NajwaĪniejszą cechą wortali jest wyraĨna
specjalizacja tematyczna, co sprawia, Īe te witryny postrzegane są jako fachowe
w okreĞlonej dziedzinie. Daje im to pewną przewagĊ nad portalami obejmującymi
róĪnorodne treĞci. Koncentracja na wybranej tematyce powoduje, Īe wortale skupiają stosunkowo ograniczoną grupĊ docelową uĪytkowników. Jest to waĪne dla
ewentualnych reklamodawców, którzy chcieliby, Īeby ich reklamy docieraáy do jak
najwiĊkszej grupy potencjalnych klientów. Jako przykáad portalu wertykalnego
moĪna wymieniü m.in. portal Gieády Papierów WartoĞciowych w Warszawie
www.gpw.pl, umoĪliwiający podmiotom prawnym i osobom fizycznym obrót pa-
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pierami wartoĞciowymi oraz instrumentami finansowymi. Wortalem jest takĪe witryna dla osób jąkających siĊ www.demostenes.eu.
Niniejszy artykuá koncentruje siĊ na jeszcze jednym rodzaju serwisów internetowych, do którego zaliczyü moĪna specjalne serwisy internetowe dla osób niepeánosprawnych. W sieci moĪna znaleĨü bardzo duĪo witryn adresowanych do osób
niepeánosprawnych. Witryny te są prowadzone przez rozmaite instytucje publiczne,
firmy komercyjne, organizacje pozarządowe, a takĪe przez osoby prywatne. Są
wĞród nich rozbudowane witryny poruszające zagadnienia dotyczące niepeánosprawnoĞci, które zaliczyü moĪna do kategorii wortali, jak równieĪ niewielkie,
jednotematyczne serwisy internetowe, najczĊĞciej realizujące tylko jedną usáugĊ na
potrzeby osób z niepeánosprawnoĞcią. Wortalami są np. portal PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeánosprawnych – www.pfron.org.pl oraz witryna
prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjacióá Integracji – www.niepelnosprawni.pl.
Natomiast przykáadem jednotematycznego serwisu specjalnego moĪe byü serwis z
prasą dla niewidomych, który znajduje siĊ pod adresem www.ekiosk.defacto.org.pl.
Serwis ten zwany jest potocznie e-kioskiem i prowadzony jest przez Mazowieckie
Stowarzyszenie Pracy dla Niepeánosprawnych „De Facto”.
Przyjmując jako kryterium podziaáu moĪliwoĞü dostĊpu do serwisów dla osób
niepeánosprawnych, moĪna wyróĪniü:
– witryny otwarte, z których mogą korzystaü wszyscy zainteresowani (zarówno niepeánosprawni, jak i osoby w peáni sprawne),
– serwisy zamkniĊte, do których mają dostĊp tylko osoby niepeánosprawne
i to takie, które dopeánią wymaganych formalnoĞci.
Zwykle jest to dostarczenie do operatora orzeczenia o niepeánosprawnoĞci.
Przykáadem takiego serwisu jest wspomniany e-kiosk.

2. Wybrane serwisy internetowe dla osób niepeánosprawnych
Poszczególne rodzaje niepeánosprawnoĞci stwarzają odmienne problemy dla
osób mających okreĞloną niepeánosprawnoĞü. Rodzi to koniecznoĞü stosowania
róĪnorodnych Ğrodków i metod w celu usuniĊcia lub ograniczenia owych trudnoĞci.
Dla osób gáuchych lub niedosáyszących najwiĊkszą trudnoĞü stanowi bariera
w komunikacji z innymi ludĨmi. Bariera ta uniemoĪliwia, a co najmniej znacznie
utrudnia osobom z dysfunkcją sáuchu komunikacjĊ oraz dostĊp do informacji. UsuniĊcie lub choüby tylko ograniczenie tych barier stanowi warunek konieczny rehabilitacji spoáecznej oraz integracji wspomnianych osób.
Wielkie moĪliwoĞci likwidacji barier komunikacyjnych istniejących pomiĊdzy
osobami gáuchymi a resztą spoáeczeĔstwa stwarza rozwój technologii informacyjnych. Chodzi tu zwáaszcza o Internet. Przeznaczony jest on dla wszystkich uĪytkowników, ale wáaĞnie dla osób niesáyszących okazuje siĊ szczególnie cenny. Przy
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jego uĪyciu osoby te mogą swobodnie komunikowaü siĊ, wymieniając informacje
tekstowe i graficzne. Bardzo przydatne w tym zakresie dla niesáyszących są rozmaite programy interaktywne, a szczególnie tzw. komunikatory (np. Gadu-Gadu oraz
Skype). Pozwalają one na prowadzenie zainteresowanym „pisemnej konwersacji”.
Peánią zatem funkcjĊ podobną jak telefon w kontaktach ludzi dobrze sáyszących.
Bardzo interesującym i cennym przedsiĊwziĊciem w sferze likwidacji barier
komunikacyjnych dla osób z dysfunkcją sáuchu jest System Komunikacji Niewerbalnej (SKN). System ten jest oparty na wideotechnologii opracowanej w firmie
Cisco. SKN to nowoczesne rozwiązanie technologiczno-organizacyjne, polegające
na udostĊpnieniu online usáugi táumacza jĊzyka migowego. Rozwiązanie to oferowane jest przede wszystkim instytucjom uĪytecznoĞci publicznej (urzĊdom oraz
firmom zajmującym siĊ bezpoĞrednią obsáugą klienta), na które Ustawa o jĊzyku
migowym i innych Ğrodkach komunikowania siĊ nakáada obowiązek zapewnienia
moĪliwoĞci komunikacji osobom niesáyszącym. SKN obsáugiwany jest przez spóákĊ
„Seventica”, w której pracują certyfikowani táumacze jĊzyka migowego. JeĞli do
urzĊdu czy innej instytucji przyjdzie osoba gáucha lub sáabosáysząca i ma trudnoĞci
w komunikacji z pracownikiem owej instytucji, wówczas moĪna skorzystaü z Systemu Komunikacji Niewerbalnej. W tym celu pracownik urzĊdu powinien poáączyü
siĊ przy uĪyciu odpowiedniego wideoterminala z táumaczem jĊzyka migowego
pracującym w centrum kontaktowym „Seventica”. Terminalem, o którym mowa,
moĪe byü specjalny wideofon wyposaĪony w duĪy ekran i kamerĊ, bądĨ teĪ laptop
lub tablet z doáączoną kamerą i mikrofonem. „Seventica” dysponuje aplikacją na
wspomniane urządzenia przenoĞne. NiezbĊdnym elementem SKN jest oczywiĞcie
áącze internetowe.
W chwili uzyskania poáączenia z Centrum Kontaktowym moĪe rozpocząü siĊ
trójstronna wideokonferencja, która pozwala na jednoczesną komunikacjĊ trzech
osób: osoby niesáyszącej, pracownika urzĊdu i táumacza jĊzyka migowego. Osoba
niesáysząca przedstawia táumaczowi za poĞrednictwem kamery temat rozmowy.
Táumacz na bieĪąco informuje urzĊdnika o tym, co osoba niesáysząca chce przekazaü, a nastĊpnie, w razie potrzeby, wyjaĞnia wypowiedzi urzĊdnika, „migając” na
ekranie.
WdroĪenie Systemu Komunikacji Niewerbalnej przynosi wiele korzyĞci zarówno osobom z dysfunkcją sáuchu, jak i instytucjom dysponującym tym systemem, tzn. wykupiáy stosowny abonament. KorzyĞci dla osób niesáyszących to:
– likwidacja barier w komunikacji z pracownikami danej instytucji,
– moĪliwoĞü korzystania online z pomocy certyfikowanych táumaczy jĊzyka
migowego,
– uzyskanie moĪliwoĞci prawidáowej wymiany informacji,
– brak koniecznoĞci wczeĞniejszego umawiania siĊ na spotkanie w obecnoĞci
táumacza,
– zwiĊkszenie poczucia samodzielnoĞci.
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Ogólnie moĪna powiedzieü, Īe wdroĪenie Systemu Komunikacji Niewerbalnej
ma duĪe znaczenie dla rehabilitacji i integracji spoáecznej osób gáuchych i sáabosáyszących. W Polsce juĪ kilkadziesiąt instytucji korzysta z Systemu Komunikacji
Niewerbalnej, w tym m.in. Urząd Miasta Krakowa, Sąd Rejonowy w Biaáej Podlaskiej oraz kasy biletowe na dworcach kolejowych w kilku miastach.
TrudnoĞci, jakie przez caáy okres Īycia napotykają osoby niewidome i sáabowidzące, spowodowane są przede wszystkim przez ograniczenia w dostĊpie do
informacji wizualnej. Otaczająca rzeczywistoĞü podporządkowana jest bowiem
potrzebom i moĪliwoĞciom ludzi widzących, dla których wzrok jest najwaĪniejszym kanaáem odbioru informacji. Brak wzroku albo jego uszkodzenie uniemoĪliwia lub powaĪnie ogranicza korzystanie z tego kanaáu informacyjnego, a tym samym stwarza bariery w dostĊpie do informacji. DziĊki niezwykáemu rozwojowi
technologii informacyjnych udaje siĊ w znacznym stopniu usuwaü owe bariery.
Bardzo waĪną rolĊ w tym zakresie odgrywają Ğrodki techniczne. Pojawiáo siĊ wiele
urządzeĔ oraz rozwiązaĔ technologicznych, które pomagają niewidomym i sáabowidzącym w usuwaniu wspomnianych barier. NajwaĪniejsze z nich to: syntezatory
mowy, monitory brajlowskie, czytniki ekranowe, programy powiĊkszające, skanery
i programy rozpoznające druk, powiĊkszalniki elektroniczne, a przede wszystkim
Internet.
Ciekawym przedsiĊwziĊciem mającym na celu uáatwienie osobom z dysfunkcją wzroku dostĊp do informacji jest Niewidzialna Galeria Sztuki (NGS), czyli
serwis internetowy, który udostĊpnia osobom niewidomym i sáabowidzącym opisy
najbardziej znanych dzieá sztuki z dziedziny malarstwa, rzeĨby i architektury. Serwis prowadzony jest przez Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepeánosprawnych i znajduje siĊ pod adresem: www.ekiosk.defacto.org.pl/galeria/. Obecnie serwis zawiera opisy 157 obiektów.
Po zalogowaniu siĊ w serwisie uĪytkownik moĪe przeglądaü kolejno opisy
poszczególnych dzieá albo moĪe skorzystaü z formularza umoĪliwiającego wyszukanie interesującego go dzieáa.
W formularzu moĪna zdefiniowaü nastĊpujące kryteria wyszukiwania:
– rodzaj dzieáa,
– epoka powstania,
– autor,
– tytuá,
– miejsce ekspozycji,
– priorytet sortowania.
Instrukcja obsáugi zawiera szczegóáowy opis funkcjonalnoĞci dostĊpnych dla
uĪytkownika serwisu.
Aby wyjaĞniü rolĊ i znaczenie omawianego serwisu dla osób z dysfunkcją
wzroku, trzeba wyraĨnie stwierdziü, Īe celem serwisu nie jest dostarczenie niewidomym uĪytkownikom wraĪeĔ estetycznych związanych z oglądaniem dzieá sztuki,
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bo to po prostu nie jest moĪliwe, ale raczej przekazanie im pewnych informacji na
temat tych dzieá. DziĊki temu oraz dziĊki rozwiniĊtej wyobraĨni, jaką czĊsto mają
ludzie z niepeánosprawnoĞcią wzroku, mogą oni poszerzyü swoją wiedzĊ o Ğwiecie.
Wpáywa to korzystnie zarówno na pozycjĊ spoáeczną takich osób, jak i na ich poczucie wáasnej wartoĞci. Inaczej mówiąc, korzystanie z Niewidzialnej Galerii Sztuki sprzyja rehabilitacji psychicznej osób niewidomych i sáabowidzących oraz ich
integracji ze spoáeczeĔstwem.
NaleĪy zaznaczyü, Īe z NGS mogą korzystaü jedynie osoby z dysfunkcją
wzroku, które udokumentowaáy swoją niepeánosprawnoĞü przysyáając do Stowarzyszenia „De Facto” orzeczenie o niepeánosprawnoĞci. Oznacza to, Īe NGS naleĪy do
kategorii specjalnych serwisów zamkniĊtych.
TrudnoĞci, jakie napotykają w Īyciu osoby niesprawne ruchowo, dotyczą
przede wszystkim przemieszczania siĊ w przestrzeni oraz pokonywania róĪnorodnych barier architektonicznych. Bariery takie wystĊpują w wielu miejscach i mocno
pogarszają warunki funkcjonowania osób z dysfunkcją narządu ruchu. Likwidacja
barier architektonicznych oraz dostosowanie Ğrodowiska do potrzeb ludzi niepeánosprawnych jest procesem kosztownym i potrwa z pewnoĞcią jeszcze wiele lat. W tej
sytuacji niezwykle cenne i uĪyteczne dla osób niesprawnych ruchowo okazują siĊ
osiągniĊcia technologii informacyjnych, takie jak komputery wyposaĪone w róĪnorodny sprzĊt towarzyszący oraz media telekomunikacyjne, zwáaszcza Internet. W
wielu przypadkach umoĪliwiają one osobom niepeánosprawnym realizacjĊ tego, co
zamierzają, bez koniecznoĞci dotarcia do okreĞlonego miejsca (np. biblioteki, urzĊdu, sklepu lub banku).
Dla osób z duĪą niesprawnoĞcią narządu ruchu (np. z poraĪeniem czterokoĔczynowym) oraz innych osób niemogących samodzielnie czytaü zwykáego druku –
przede wszystkim niewidomych – utworzono specjalny serwis internetowy udostĊpniający ksiąĪki elektroniczne. Serwis funkcjonuje w ramach Dziaáu Zbiorów dla
Niewidomych (DZdN) Gáównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Spoáecznego.
Obecnie w zasobach serwisu znajduje siĊ okoáo 2000 tytuáów. WypoĪyczanie ksiąĪek odbywa siĊ w autoryzowanym dostĊpie online, pod adresem: wypozycz.
dzdn.pl. Warto dodaü, Īe DZdN zajmuje siĊ równieĪ skanowaniem ksiąĪek na zamówienie czytelników.
Aby zapisaü siĊ do DZdN i korzystaü z serwisu wypoĪyczeĔ online, naleĪy
wypeániü KartĊ Ewidencyjną Czytelnika, przedáoĪyü dowód osobisty, a przede
wszystkim przedstawiü kopiĊ orzeczenia o niepeánosprawnoĞci. Omawiany serwis,
podobnie jak NGS, naleĪy zaliczyü do kategorii specjalnych serwisów zamkniĊtych.
Ma on duĪe znaczenie dla osób niepeánosprawnych, uáatwiając im dostĊp do wiedzy
oraz umoĪliwiając korzystanie z dóbr kultury, jakimi są ksiąĪki.
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Podsumowanie
Internet jest ogromnie waĪnym i uĪytecznym medium dla ludzi Īyjących
w spoáeczeĔstwie informacyjnym. Szczególnie cenny jest on dla osób niepeánosprawnych, poniewaĪ zdecydowanie zmienia warunki funkcjonowania tych osób
oraz wyraĨnie zwiĊksza moĪliwoĞci uczestniczenia ich w wielu sferach Īycia (uáatwienia w zakresie edukacji i pracy oraz wzrost samodzielnoĞci i niezaleĪnoĞci od
innych). Wielką rolĊ w tym zakresie odgrywają specjalne serwisy internetowe.
SáuĪą one wyrównywaniu szans osób niepeánosprawnych i są istotnymi czynnikami
skutecznej rehabilitacji spoáecznej oraz zawodowej tych osób, a takĪe sprzyjają ich
peánej integracji ze spoáeczeĔstwem. WiąĪe siĊ to z zagadnieniem dostĊpu do informacji osób niepeánosprawnych oraz z rozwojem technologii informacyjnych,
które stwarzają niezwykáą szansĊ na osiągniĊcie tego celu. Szansa ta byáaby znacznie wiĊksza, gdyby wprowadzane rozwiązania technologiczne projektowane byáy
z uwzglĊdnieniem zasad projektowania uniwersalnego. Tak siĊ jednak nie dzieje –
albo dzieje siĊ zbyt rzadko – i dlatego niezbĊdne są konkretne rozwiązania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania osób niepeánosprawnych w spoáeczeĔstwie informacyjnym. Takimi rozwiązaniami są wáaĞnie specjalne serwisy internetowe dla osób z niepeánosprawnoĞcią. Uáatwiają one niepeánosprawnym pozyskiwanie i wymianĊ informacji, a tym samym zmniejszają zagroĪenie wykluczeniem
cyfrowym takich osób.
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Summary
This paper shows the role of special internet services for people with disabilities
and presents a few such services. In particular, the paper presents the importance of
those services for persons with different disabilities (blind, deaf and motion-impaired).
The author of the paper indicates that the special internet services are created to create a
level playing field for people with disabilities in the information society.
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