
accisor
Pertsona gorrentzako  
informazioa eta komunikazioa  
irisgarriak egiteko

Pertsona gorrek inklusiorako  
eta gizartean parte hartzeko duten 
eskubidea bermatzen laguntzen dizugu.

Zure espazioak, ekitaldi publikoak 
eta ikus-entzunezko materiala 
eskuragarri egiten ditugu.

Irisgarritasuna ekitaldi publikoetan
Zuzeneko azpitituluak. 
Aldi baterako begizta magnetikoa. 
Zeinu-hizkuntzaren interpreteak.

Erdi-zuzeneko azpitituluak
Antzezlanak. 
Ipuin kontalariak.

Ikus-entzunezko materialak
Azpitituluak. 
Zeinu-hizkuntza.

Begizta magnetikoen instalazioa

Instalatuta dauden indukzio-sistema 
magnetikoak balioztatzea

Begizta magnetikoen eta FMko 
igorgailu indibidualen mailegua

Zeinu-hizkuntzaren interpreteak 
ikastaroetarako, kudeaketa 
pertsonaletarako eta abar

Irisgarritasun-auditoretzak

Irisgarritasuna komunikazioan: 
ikastaro espezifikoak eta eskariaren 
araberakoak

Gure zerbitzuak hemen eska ditzakezu: 

Telefonoa: 646 57 12 49 / 948 26 18 77

Posta: gestionaccisor@eunate.org

Web: www.accisor.org

Bloga: asociacioneunate.blogspot.com.es

Trav. Monasterio de Irache, 2 - 1º B 
31011 Pamplona / Iruña
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Pertsona gor guztientzat

  
Azpitituluak

 › Informazioaren hitzez-hitzezkotasuna 
errazten du.

 › Ezinbestekoa da ahozko hizkuntzan 
komunikatzen diren pertsonentzat.

 › Pertsona gor guztiei irisgarritasuna 
ahalik eta gehien bermatzeko 
formularik zabalduena da.

 › Hiru azpititulu-mota daude: zuzenekoa, 
erdi-zuzenekoa eta grabatua.

Zeinu-hizkuntza erabiltzen duten 
pertsona gorrentzat

  
Zeinu hizkuntzako interpreteak

 › Hizkuntza-kode desberdinak erabiltzen 
dituzten pertsonen artean dauden 
komunikazio-oztopoak ezabatzen 
dituzte.

 › Zeinu-hizkuntza erabiltzen dutenentzat 
ezinbestekoak dira.

Pertsona gorren komunikazioa

%5 zeinu-hizkuntza

%95 ahozko hizkuntza 

Entzumen-protesiak dituzten pertsona 
gorrentzat

  
Begizta magnetikoa

 › Entzumen-irisgarritasuna errazten du 
giro-zarata dagoen inguruneetan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FM igorgailua

 › Ahozko mezuak jasotzea errazten du, 
erreberberazioa eta inguru-zarata 
saihestuz.

Entzumen galera duten pertsonentzat

  
Soinu anplifikatua

 › Entzumen galera izanik,  
entzumen-protesirik eramaten ez 
duten pertsonentzat beharrezkoa da.

Nafarroako pertsona gorren familien 
Eunate Elkartea irabazi-asmorik 
gabeko erakundea da. 1999az geroztik 
pertsona gorren eta haien familien 
bizi-kalitatea hobetzeko lan egiten 
dugu.

Pertsona gorrek eta 
entzumen-arazoak dituztenek 
gizartean parte hartzeko eskubidea 
dute, eta, horretarako, beharrezko 
irisgarritasun-neurriak ezarri behar 
dira. 

 › Desgaitasuna duten Pertsonen 
Eskubideei buruzko Nazio Batuen 
Erakundeko Konbentzioa.

 › 27/2007 Legea, urriaren 23koa, 
Espainiako zeinu-hizkuntzak 
onartzen dituena eta gorren, 
entzumen-desgaitasuna dutenen eta 
gor-itsuen ahozko komunikaziorako 
laguntza-bitartekoak arautzen dituena. 

 › 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, 
azaroaren 29koa, desgaitasuna 
duten pertsonen eskubideei eta 
haien gizarteratzeari buruzko Lege 
Orokorraren Testu Bategina onartzen 
duena. 

 › 12/2018 Foru Legea, ekainaren 14koa, 
Irisgarritasun Unibertsalari buruzkoa. 




