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Katalog sprzętu będącego na wyposażeniu OWiT 
 

1. Wyposażenie uniwersalne dla wszystkich niepełnosprawności: 

a) laptop – str. 2 

b) urządzenie wielofunkcyjne – skaner, drukarka, kopiarka – str. 3 

c) tablet – str. 4 

d) router – str.  4 

e) zestaw słuchawkowy – str. 5. 

2. Wyposażenie dla osób niewidomych i słabowidzących oraz głucho-niewidomych 

a) oprogramowanie dla słabowidzących – str. 6 

b) dyktafon cyfrowy – str. 7 

c) lupa elektroniczna – str. 8 

d) powiększalnik – str. 9 

e) linijka i notatnik brajlowski – str. 10. 

3. Wyposażenie dla osób głuchych, słabosłyszących oraz doświadczających problemów w porozumiewaniu się  

za pomocą mowy 

a) oprogramowanie dla niedosłyszących – str. 11 

b) mobilna kamera  internetowa – str. 12 

c) kamera – str. 13 

d) aparat fotograficzny – str. 14 

e) pętla indukcyjna – str. 15 

f) smartwatch – str. 16. 

4. Wyposażenie dla osób z niepełnosprawnościami kończyn górnych 

a) urządzenie do obsługi komputera za pomocą wzroku – str. 17. 
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WYPOSAŻENIE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

LAPTOP 

 

 

 

 

Laptop wraz z odpowiednim oprogramowaniem (m.in. pakiety 

biurowe) istotnie ułatwi pracę osób niepełnosprawnych. Ze względu 

na rozmiary oraz mobilność urządzenia można korzystać z niego 

zarówno podczas pracy stacjonarnej, jak i zdalnej. Laptop znajduje 

zastosowanie zarówno w pracy, jak i w domu, a z racji swojej 

mobilności pozwala na pracę także w czasie podróży. Dodatkowo 

poprzez podłączenie odpowiednich akcesoriów będzie możliwe 

korzystanie ze wszystkich jego funkcji przez osoby z różnymi typami 

niepełnosprawności. 

Laptop stanowi centrum rozrywki, pozwala w szybki i wygodny 

sposób kontaktować się z innymi ludźmi na całym świecie na wiele 

sposobów, a z połączeniem internetowym stanowi źródło wszelkich 

informacji.  

Może być przeznaczony do zadań biurowych, nauki na wszystkich 

etapach edukacyjnych,  gier, oglądania filmów, obróbki wideo czy 

obrazu. 

Dołączone akcesoria: 
 mysz, 
 torba,  
 zasilacz. 
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URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – SKANER, 

DRUKARKA, KOPIARKA 

 

 

 

 

Urządzenie wielofunkcyjne umożliwia przeniesienie informacji  

z formy cyfrowej na wydrukowaną oraz odwrotnie. Pozwala na 

drukowanie potrzebnych dokumentów, tekstów, obrazków, które 

osobie niepełnosprawnej mogą być niezbędne w procesie 

edukacyjnym lub w pracy.  

Urządzenie wielofunkcyjne daje także możliwość pozyskania 

drukowanych wszelkich rodzajów formularzy urzędowych, co 

zapewni takiej osobie wygodne przygotowanie rożnego rodzaju 

wniosków, zaświadczeń i innych dokumentów niezbędnych do 

składania w urzędach, wniosków o pracę, CV i tym podobnych.  

Z kolei funkcja skanowania umożliwi przeniesienie tekstu, obrazu na 

formę cyfrową a wraz z odpowiednim oprogramowaniem, również 

edytowanie tak powstałych plików.  

Możliwość wielokrotnego kopiowania materiału drukowanego 

ułatwi pozyskiwanie materiałów edukacyjnych, związanych z pracą, 

nauką czy po prostu rozrywką osoby niepełnosprawnej. 
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TABLET 

 

 

Tablet Lenovo Tab K10 posiada systemy GSM, CDMA, HSPA, 

EVDO, LTE. Zainstalowany system operacyjny to Android 11. 

Tablet jest alternatywą dla smartfona. Jest większy i bardziej 

dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

Umożliwia osobom niepełnosprawnym rozwijanie zainteresowań  

i hobby. Może służyć do oglądania filmów, czytania e-booków lub 

słuchania audiobooków. Wbudowany aparat umożliwia robienie 

zdjęć oraz ich obróbkę. Tablet może również służyć do drobnych prac 

biurowych. Jego rozmiar, wyświetlacz oraz dodana klawiatura 

dobrze się sprawdzą u osób niepełnosprawnych. 

Dołączone akcesoria: 
 etui z klawiaturą. 

 

ROUTER      

 

Router ma za zadanie rozdzielenie sygnału między wiele urządzeń. 

Dzięki temu w domowej sieci Wi-Fi z Internetem może łączyć się 

kilka komputerów, smartfon, drukarka, inteligentna kamera czy 

smart TV.  

Dzięki routerowi można rozprowadzić sygnał, żeby wykorzystać 

łącze do różnych celów, w tym komunikacji pomiędzy różnymi 

urządzeniami, co wpływa na komfort korzystania z Internetu. 
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ZESTAW SŁUCHAWKOWY Z MIKROFONEM 

 

 

 

 

 

 

Słuchawki z mikrofonem posiadają wbudowaną kartę 

dźwiękową i nie wymagają żadnych sterowników - wystarczy 

podłączyć do dowolnego portu USB komputera. 

Są to słuchawki zamknięte. Słuchawki z aktywną redukcją hałasu, 

zapewniają maksymalną izolację dźwiękową. To pozwala na 

korzystanie z nich w hałaśliwych warunkach. Są odpowiednie dla 

osób słabiej słyszących. Słuchawki mają regulator głośności 

umieszczony na kablu, więc nie ma potrzeby sterowania  

z komputera, aby wyregulować poziom głośności.  

Doskonale sprawdzą się do gier komputerowych oraz słuchania 

muzyki bądź audiobooków. 
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WYPOSAŻENIE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ORAZ GŁUCHO-NIEWIDOMYCH 

OPROGRAMOWANIE DLA SŁABOWIDZĄCYCH – 

ZOOMTEXT MAGNIFIER 

 

 

 

ZoomText Magnifier – program powiększający ekran 

dostosowany do potrzeb osób niedowidzących. Powiększa  

i wzmacnia każdy element na ekranie, dzięki czemu użytkownik 

dostrzega znacznie więcej szczegółów i łatwiej jest mu obsługiwać 

komputer.  

Program wyposażono w funkcje inteligentnego odwracania jasności 

i kolorów, zapewniające wyświetlanie obrazów w ich naturalnych 

barwach. Służy do wygodnego przeszukiwania i przeglądania 

dokumentów, stron internetowych i wiadomości email, w celu 

błyskawicznego odnalezienia szukanego słowa lub frazy. 

Przeszukiwać można cały tekst lub tylko określone jego elementy, 

np. nagłówki, formularze, łącza i obrazy.  

Funkcja powiększania 1x  umożliwia szybkie przełączanie się 

pomiędzy widokiem powiększonym a widokiem 1x, bez konieczności 

pomniejszania i ponownego powiększania obrazu. Klawisze poleceń 

są łatwe do zapamiętania i proste w użyciu, eliminują ponadto 

konflikty i problemy ze zgodnością. Pasek narzędzi jest przejrzysty  

i można uzyskać do niego dostęp przy pomocy klawiatury lub myszy. 

Na uwagę zasługuje przydatna opcja wygładzania krawędzi tekstu  

i grafiki w przy pomocy opcji xFont, co jest szczególnie dobrze 

widoczne w powiększonych dokumentach PDF, które są doskonałej 

jakości. 
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DYKTAFON - URZĄDZENIE REJESTRUJĄCE 

DŹWIĘK 

                   

 

Dyktafon posiada 2 mikrofony zapewniające wysoką jakość 

rejestrowanego dźwięku. Poprzez złącze USB lub Wi-Fi można 

natychmiast przesyłać nagrane pliki do urządzenia z systemem 

Android lub iOS. 

Urządzenie posiada wyjście na dodatkowy mikrofon zewnętrzny 

oraz na słuchawki. Dzięki darmowej aplikacji DR Control rejestrator 

można kontrolować zdalnie (do 20m) z ekranu swojego telefonu. 

Pozwala odtwarzać nagrane notatki głośno i wyraźnie przez 

słuchawki, jak i głośnik wewnętrzny. Zasięg transmisji Wi-Fi wynosi 

ok. 20 metrów - pozwala to na użycie rejestratora w miejscach, 

które normalnie są niedostępne. 

Najważniejsze cechy: 

 obsługa kart do 128 GB 

 długi czas pracy – do 17 h na dwóch bateriach AA. 

 zdalne sterowanie – łączność Wi-Fi umożliwia zdalną obsługę 

 z odległości 20 m przy użyciu darmowej aplikacji DR CONTROL na 

telefony z systemem iOS i Android. Za jej pośrednictwem możliwe 

jest rozpoczęcie i zakończenie nagrywania, a także sprawdzenie 

dźwięku po zakończeniu rejestracji. Za pomocą Wi-Fi 

użytkownik może przesyłać pliki audio np. do smartfona lub 

komputera.  

 tworzenie własnej muzyki   

 prosta, zautomatyzowana obsługa 

 wysokiej jakości mikrofony. 
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LUPA ELEKTRONICZNA 

 

 

 

Lupy elektroniczne są to przenośne urządzenia służące do 

powiększania tekstu czy obrazu. Przenośna lupa elektroniczna 

posiada 10-calowy wyświetlacz i obrotową kamerę HD,  dzięki której 

możliwe jest oglądanie obrazów z bliska i z odległości. Waży troszkę 

ponad 1/2 kg. Powiększa od 2,5 do 18 razy, a także umożliwia 

eksport uchwyconych obrazów do komputera. Bateria w pełni 

naładowana działa około 3 godziny.  

Lupa posiada statyw, który utrzymuje urządzenie w stabilnym 

położeniu, ułatwia swobodne przeglądanie tekstu/obrazu 

znajdującego się pod kamerą oraz umożliwia pisanie.    

Wystarczy rozłożyć nóżki statywu i umieścić lupę elektroniczną 

Clover 10 w specjalnym, ruchomym uchwycie, gdzie można 

dostosować odpowiedni kąt czytania. 

Jest idealną pomocą dla osób słabowidzących w domu i podróży. 
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POWIĘKSZALNIK 

 

 

 
 

 

 

 

Powiększalnik - TOPAZ HD posiada kamerę wysokiej 

rozdzielczości o szerokim zakresie powiększenia, jak również 

zaawansowane funkcje, takie jak regulowane linie czytania, odcieni  

i masek umożliwiające utrzymanie punktów odniesienia, blokadę 

ostrości, obrazu i funkcję wyszukiwania – to wszystko w 33 trybach 

kolorów.  

TOPAZ HD zawiera również unikatową funkcję poprawiania kolorów 

(Enhanced Full Color Mode), która jest niezastąpiona podczas 

czytania złego jakościowo druku gazetowego, nieostrych zdjęć i map. 

 

Dołączone akcesoria: 

 przewód zasilający, 
 podręcznik użytkownika, 
 monitor (+ przewód zasilający). 
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LINIJKA I NOTATNIK BRAJLOWSKI 

 
 

 

LINIJKA I NOTATNIK BRAJLOWSKI - BraillePen 14 to najnowszy 

model znanych i uznanych na świecie terminali brajlowskich 
BraillePen. Posiada 14 znakowy wyświetlacz brajlowski z 
unikatowymi czujnikami dotykowymi. Wzbogacony również został o 
tryb aplikacji z funkcjami zegarka, stopera i rozbudowanym 
notatnikiem. Konstrukcja oparta o bezprzewodową łączność 
Bluetooth zapewnia możliwość połączenia z 5 urządzeniami 
mobilnymi jednocześnie. Klawisze kursora dotykowego w postaci 
sensorów umieszczone są nad linijką brajlowską. Ma 8 punktową 
klawiaturę brajlowską, wyposażoną w 4 klawisze kciukowe do 
przewijania wyświetlanej zawartości bez konieczności odrywania 
palców od czytanego tekstu. Urządzenie posiada manipulator 
(joystick) do nawigacji. Rozbudowana funkcja notatnika pozwala na 
zapisanie informacji tekstowych w pamięci wewnętrznej urządzenia 
i dowolną ich edycję. Za pomocą specjalnego oprogramowania (do 
pobrania z App Store) przy pomocy np. iPhone notatki te mogą zostać 
zsynchronizowane z wybranym kontem pocztowym (Gmail, iOS albo 
IMAP) i zapisane w folderze notatek. Dzięki temu można mieć do nich 
dostęp w każdej chwili, natychmiast po włączeniu BraillePena 14. 
 
Terminale i notatniki brajlowskie pozwalają na wyświetlenie informacji tekstowej 
pismem Brailla. Urządzenia dynamicznie wyświetlają (uwypuklają) punkty 
brajlowskie, odpowiadające znakom (literom, cyfrom i innym znakom), pozwalając 
osobom niewidomym czytać dotykiem. Terminale (zwane linijkami brajlowskimi) 
łączą się zwykle (przewodowo lub bezprzewodowo) ze smartfonem lub 
komputerem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie i wyświetlają treści 
dostępne na monitorze tego urządzenia. Notatniki brajlowskie mają poza 
funkcjonalnością linijek brajlowskich także własną pamięć: są mini-komputerami 
pozwalając na zapisywanie istotnych informacji, prowadzenie kalendarza, a często 
także połączenie z Internetem. 
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WYPOSAŻENIE DLA OSÓB GŁUCHYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ DOŚWIADCZAJĄCYCH PROBLEMÓW  

W POROZUMIEWANIU SIĘ ZA POMOCĄ MOWY 

OPROGRAMOWANIE DLA DZIECI MAJĄCYCH 

PROBLEMY ZE SŁUCHEM 

 
 

 

 
Program komputerowy wspierający terapię dzieci 
mających problem ze słuchem „Mówiące obrazki logopedia” jest 
oparty na połączeniu kolorowych plansz, animacji i naturalnych 
odgłosów otaczającego świata. Program wesprze terapię nabywania 
systemu językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu.  Podczas 
atrakcyjnych dla dzieci zadań wzbogacamy słownictwo, stymulujemy 
pole słuchowe, kształtujemy umiejętności rozpoznawania dźwięków 
i przyporządkowywania ich do odpowiednich ilustracji, doskonalimy 
orientację przestrzenną, słuchowo-ruchową, a dzięki możliwości 
drukowania kolorowanek dołączonych do każdej lekcji –możemy 
trenować sprawność grafomotoryczną. 
 
Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z: 

 zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, 
 opóźnionym rozwojem mowy, 
 zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
 niepełnosprawnością intelektualną lub innymi zaburzeniami, 
 opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych. 
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MOBILNA KAMERA  INTERNETOWA 

 

 
 

 
 

 
Kamera internetowa Logitech HD Pro Stream C922 to 

wszechstronna kamera zaprojektowana z myślą o osobach, które 

profesjonalnie zajmują się przesyłaniem strumieniowym różnego 

typu treści. Z tym urządzeniem możliwe jest udostępnianie obrazu w 

rozdzielczości FullHD 1080p lub HD 720p.  

Dwa wbudowane mikrofony transmitują płynny i czysty dźwięk,  

a 78-stopniowe pole widzenia pozwala na swobodne umieszczenie 

dwóch osób w kadrze. Wszystko to sprawia, że ta kamera dobrze 

sprawdzi się przy każdej transmisji na żywo na YouTube, czy Twitch. 

Kamera dzięki automatycznemu ustawianiu ostrości HD i korekcji 

światła, pozwala na rejestrowanie dobrej jakości obrazu nawet  

w gorszych warunkach oświetleniowych. Można swobodnie 

transmitować wideo wieczorem i w nocy, zachowując pożądaną 

wyrazistość i detale. 

Kamera internetowa C922 Pro posiada 2 mikrofony po obydwu 

stronach, co pozwala na przechwytywanie bardziej realistycznego 

dźwięku pod każdym kątem, dzięki czemu użytkownicy brzmią 

bardziej naturalnie i czysto, co ma duże znaczenie dla osób 

słabosłyszących. 
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KAMERA 

 

 
 

 

 

 

 

Kamera jest  kompaktowa i lekka, wystarczająco mała, aby można 

ją było bez problemu schować, a jednocześnie wystarczająco 

wszechstronna i wydajna do nagrywania relacji z wydarzeń. 

Wszechstronność zapewniają:  

 wysokiej jakości matryca HD CMOS Pro,  

 doskonały 20-krotny zoom optyczny - zapewnia bardzo duży 

zakres powiększenia, 

 profesjonalne interfejsy umożliwiające włączanie do 

istniejących systemów pracy.  

Kamerę XA15 wyposażono w różne złącza, w tym dwa wejścia XLR 

gwarantujące wysoką jakość dźwięku, gniazdo słuchawek, gniazdo 

HDMI. 
 

Dołączone akcesoria:   

 osłona obiektywu z wbudowaną pokrywą,  

 kompaktowy zasilacz sieciowy CA-570,  

 akumulator BP-820, 

 Rączka HDU-1. 
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APARAT FOTOGRAFICZNY 

 

 

Aparat fotograficzny rejestruje obraz  w postaci cyfrowej,  

umożliwia tworzenie znakomitych zdjęć i filmów. Jego zaletą jest  

możliwość natychmiastowego podglądu zdjęcia,  większe możliwości 

retuszu,  małe koszty przechowywania dużej ilości zdjęć.  

Zdjęcia mogą być w prosty sposób modyfikowane na komputerze  

i drukowane w dowolnej liczbie. Aparat  współpracuje z innymi  

urządzeniami. Obraz jest zapisywany, podobnie  jak informacje  

zapisywane są w pamięci komputera.  

Zaawansowana technologia użyta w aparacie pozwoli cieszyć się 

użytkownikowi zarówno traktującego fotografię profesjonalnie, jak  

i amatorsko. Ten kompaktowy, lekki (waga ok. ½ kg) aparat  

z ruchomym ekranem pomoże również osobom, które muszą 

utrwalać szczegóły życia codziennego dzięki czemu na pewno ułatwi 

ich życie. 

Dołączone akcesoria: 

 przewód zasilający.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Katalog sprzętu będącego na wyposażeniu OWiT  w Nowym Dworze Gdańskim                    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15 
 

PĘTLA INDUKCYJNA  

 

 

 
 

 

 

 

Przenośna Walizkowa Pętla Indukcyjna P-Loop to urządzenie 

wspomagające i poprawiające słuch osobom słabosłyszącym  

i korzystającym z aparatu słuchowego, z którym jest kompatybilna. 

Zestaw przeznaczony jest dla wielu słuchaczy, szczególnie przydatny 

przy organizacji konferencji i debat odbywających się  

w różnych miejscach.  

Obszar pokrycia do 150 m2, nie wymaga instalacji na stałe. Zestaw 

wyposażony jest w kółka  i teleskopowy uchwyt dostosowany do 

transportu  i sprawnego rozłożenia w miejscu imprezy.   

Futerał zawiera wbudowany wzmacniacz, przedłużacz pętli oraz 

odbiornik sygnału pętli  indukcyjnej  i  mikrofon. Urządzenie 

zapewnia stabilny dźwięk i doskonałą wyrazistość mowy 

przekazywane wiadomości są słyszalne wyraźnie i bez zakłóceń. 

Zestaw znajdzie zastosowanie np. podczas imprez w hotelach, 

centrach konferencyjnych, szkołach, przedszkolach. 
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SMARTWATCH 

 

 

 
 

 
Inteligentny zegarek – elektroniczne urządzenie mobilne  
z ekranem dotykowym, wielkości naręcznego zegarka spełniającego  
wszystkie funkcje tradycyjnego zegarka elektronicznego oraz 
dodatkowo posiadające niektóre funkcje smartfonu, takie jak 
wyświetlanie komunikatów z telefonu, sterowania jego funkcjami 
(np. odbieranie rozmów, kontrolowanie odtwarzacza muzycznego) 
oraz funkcje dodatkowe: 
 jedno dotknięcie i trwający 15 sekund pomiar mierzy masę 

tkanki mięśniowej, tłuszczowej oraz ilość wody w organizmie z 
dokładnością do 98% 

 szybki pomiar EKG wykonywany na nadgarstku pokazuje jak   
szybko bije serce i potrafi wykryć jego nieregularny rytm 

 czujnik PPG pozwala na jednoczesny pomiar ciśnienia krwi i   
tętna 

 rejestruje wszystkie 4 fazy snu  
 wykryje kiedy chrapiesz i czy prowadzi to do wybudzenia; 

podczas snu mierzona jest także saturacja krwi 
 śledzi nasycenie krwi tlenem (SpO2) co pozwala łatwiej   

kontrolować wydolność fizyczną, by osiągać coraz lepsze wyniki 
sportowe 

 rozpoznaje silne upadki i automatycznie wysyła  powiadomienie 
do zapisanego w jego pamięci numeru kontaktowego 
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WYPOSAŻENIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI KOŃCZYN GÓRNYCH 
 

URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KOMPUTERA ZA 

POMOCĄ WZROKU - PCEYE 

 

PCEye to urządzenie do sterowania komputerem przy 

użyciu oczu. Dla osób, które z różnych względów nie mogą 

korzystać z rąk w celu obsługi komputera, czyli między innymi dla 

osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, zanikiem mięśni, 

uszkodzeniem rdzenia kręgowego, stwardnieniem zanikowym   

bocznym, chorobami neurologicznymi i neurodegeneracyjnymi,   

sterowanie wzrokiem jest najszybszym, najprostszym oraz 

najbardziej ergonomicznym sposobem obsługi komputera. PCEye to 

najnowsza generacja lekkich i wszechstronnych urządzeń do   

śledzenia wzroku, zaprojektowanych do użytku z laptopem lub 

komputerem z systemem Windows. Doskonale współpracuje  

z większością tabletów, laptopów i monitorów stacjonarnych  

z systemem Windows, zapewniając doskonałą wydajność na 

ekranach o przekątnej do 27 cali. Może być używany zarówno  

w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, nawet w jasnym świetle. 

Dzięki PCEye możliwe jest rozwijanie własnych zainteresowań, 

dalsze kształcenie się, powrót do pracy, utrzymywanie kontaktu ze 

znajomymi i rodziną, wyrażanie się z wykorzystaniem form 

artystycznych i innych działań twórczych oraz korzystanie  

z rozrywki. 

Surfuj po Internecie, graj w gry i twórz dokumenty. Nawiązuj 

połączenia wideo i publikuj posty w mediach społecznościowych 

zamieniając tradycyjną klawiaturę i mysz na swoje oczy! 

 


