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DOSTĘPNOŚĆ
=GOŚCINNOŚĆ

Czym jest dostępność? To po prostu gościnność. Gdy zapraszamy
do domu gości dbamy, by dobrze się u nas czuli – mieli gdzie wygodnie usiąść, coś dobrego zjeść, nie nudzili się… Czy taka właśnie
rola nie przypada też gospodarzom miast? Jeśli zadbamy o to, by
osoby z rozmaitymi dysfunkcjami, o bardzo różnych potrzebach,
bez problemu przemieszczały się, mogły odwiedzać zabytki i inne
miejscowe atrakcje, miały gdzie nocować i posilić się – będzie
to prosty komunikat: Jesteście u nas mile widziani! Oczywiście
w miastach historycznych z zabytkową zabudową, chronioną
specjalnymi przepisami, wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest
procesem skomplikowanym i kosztownym. Zebrane na wystawie
„Dizajn w przestrzeni publicznej. Dostępność w miastach historycznych” przykłady pokazują, że nie jest to zadanie niemożliwe
do wykonania. Jednak przydają się partnerzy, koalicje, programy
i oczywiście… pieniądze. Lecz o wiele częściej decydujące są: sama
świadomość potrzeby wprowadzenie pewnych udogodnień i dobra
wola, a nierzadko niekonwencjonalne podejście.

prawie 30% naszego społeczeństwa. Badania przeprowadzone kilka
lat temu przez Uniwersytet w Surrey pokazywały, że potencjał turystyki dostępnej dla wszystkich (tourism for all) można szacować na
ponad 130 mln turystów, co oznacza przychód co najmniej rzędu
80 miliardów euro.
Dostępne miasto to również duża wygoda dla samych mieszkańców,
wśród których też są osoby o różnych potrzebach. Z udogodnień
typu podjazdy, windy, czy szersze przejścia skorzystają nawet w pełni
sprawne ruchowo osoby. Wystarczy, że będą musiały przywieźć do
domu na przykład nowe meble. A wyrównane, brukowane ścieżki
ucieszą rodziców z małymi dziećmi w wózkach.

Dostępność to gościnność. To komunikat: jesteście
w naszym mieście mile widziani. Innymi słowy: welcome,
witajcie, vitajte, vítejte!

Bywa, że małe kroki – niewielkie interwencje w przestrzeni przynoszą odczuwalne, pozytywne zmiany. A warto o nie walczyć, bo
to się najzwyczajniej opłaca. A zadowoleni goście przekazują wieści dalej. I przyjeżdżają kolejni. Już dziś w co czwartej europejskiej
rodzinie jest osoba niepełnosprawna. Każdy z nas – dzisiaj w pełni
sprawny, w przyszłości może dołączyć do grupy tych, którzy skorzystają z udogodnień. Trzeba też pamiętać, że jako społeczności
starzejmy się. Według szacunków Komisji Europejskiej pomiędzy
2020 a 2060 rokiem osoby w wieku powyżej 65 lat będą stanowić
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welcome, witajcie,
vitajte, vítejte
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What is accessibility? Accessibility is hospitality. When we invite
guests to our houses, we make sure they feel well there: we provide
them with a place to sit comfortably, something nice to eat, and
some entertainment. Isn’t that exactly what city authorities should
do? If they take care of people with various dysfunctions and needs,
and enable them to move around without any problems, go sightseeing and visit local attractions, find accommodation and restaurants, the message will be clear – you are welcome here! Of course,
in cities with historical buildings protected by special regulations,
introducing any changes is a complicated and costly process. The
examples presented at this exhibition – Design in Public Space.
Accessibility in Historical Cities – prove that the task is not impossible to handle. However, to do that, you need partners, coalitions,
programmes, and – obviously – money. There are some even more
decisive factors, though: the very awareness that there is a need
for certain facilities; good will; and, quite often, unconventional
approach.
Sometimes small steps – minor interventions in the public space
– might bring noticeable positive changes. And they are worth
fighting for, as they will simply pay off. Satisfied visitors will spread
the news. New visitors will arrive. Nowadays, there is one disabled
person in every fourth European family. Each of us, even though
perfectly fit now, might need such services in the future. It must
be kept in mind that nations grow old. According to the European
Commission’s estimates, between 2020 and 2060, people older than 65 years will constitute 30% of our society. The research

An accessible city means great convenience for the residents as
well, since some of them may also have special needs. Moreover,
amenities such as ramps, elevators, or wider paths will be useful
for non-disabled people too, for example when they need to carry
new furniture into their house. And parents with little children in
pushchairs will surely be happy with flat pavements!

Accessibility is hospitality. It is a message which says:
you are welcome in our city. In other words: witajcie,
vitajte, vítejte!
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ACCESSIBILITY
=HOSPITALITY

conducted at the University of Surrey several years ago demonstrated that the potential of the so called “tourism for all” could be
estimated at over 130 million tourists, which brings revenues of
more than 80 billion euro.
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The history of my city began in the nearby Podobora, where, thanks to good geographic conditions (the vicinity of a river and a hill), a fortified settlement was built in
the 8th century BCE. To make it better defended, ground embankments were built,
which have survived until today. When the river changed its course in the 5th century
CE, the settlement was moved to the Castle Hill in Cieszyn. Recently, fragments of the
oldest ground and wooden walls have been found; the stone wall, which still encircles a part of Cieszyn old town, is only a couple of hundred years old younger. This
history, so close to Castle Cieszyn, reminds us that since the ancient times, cities’ primary function has been to protect its dwellers, and that has made them INaccessible.
Unfortunately, the concept of a city as a fortress is still present, although the defensive
function is not the main one nowadays. Trade, industry, education, transportation,
leisure – a modern city is a multifunctional and often multimillion organism. Diversity,
accessibility, and, what is more, social inclusion have become key values deciding
whether a city thrives or dies.
Proud of their heritage, historical cities are faced with a challenge: how to make use of
modern tools of development to improve the residents’ quality of life and the tourists’
comfort? Old architecture is usually a source of pride and it can be an important source of income, however, let us not forget that it is also real difficulty on everyday basis.
Even though the inhabitants are usually accustomed to the status quo as they remember it has been like that for ever, even though the local officials and the buildings’
owners often provide conservators as an excuse, change is possible and it can bring
noticeable – and even spectacular – effects. That is demonstrated in the examples
of Ávila and Ljubljana, the winners of the European Access City Award. It must be
remembered, though, that change requires systemic, consistent, long-term activities,
and that is not so easy.
I cannot help the feeling that in Poland, changes in accessibility of public space are
so slow because they are only associated with people with disabilities, perceived as
a narrow and barely visible social group here. I can only hope that accessibility will
start working… for us? After all, according to official discourse, our society is getting
old at a dramatic pace, although that also means that we live longer (which is what all
of us want). Perhaps this could be the reason – our weakening knees, loss of reflexes,
worsening eyesight and hearing – for being more inclined to change.
And change is possible, as you can see in this catalogue.
Ewa Gołębiowska, president of European Institute
for Design and Disability EIDD Design for All Europe
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Dostępność to podejmowanie starań, by nawet stare,
historyczne miasta z bezcennymi zabytkami mogły być
odwiedzane nie tylko przez zdrowych i młodych gości. To
walka z wykluczeniem z turystycznego ruchu wszystkich
tych, którzy mają trudności z chodzeniem, nie słyszą,
gorzej widzą, czy chcą zwiedzać nowe miejsca z małymi
dziećmi w wózkach. To opłacalna inwestycja, bo miasta
zyskują nowych gości. Mieszkańcy nie tylko zarabiają,
ale zyskują też przestrzeń, w której wygodniej się żyje.
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→ POD SPECJALNYM NADZOREM

Accessibility means making sure that even old historical cities full of
priceless monuments can be visited by not only healthy and young
tourists. It means fighting with the exclusion of those who have
problems with walking, hearing, or seeing, as well as those who
want to visit new places with little children in pushchairs. It is a profitable investment, as cities gain new visitors this way. Moreover,
the city inhabitants do not only get the chance to earn more but
also a space where life is more comfortable.
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UNDER SPECIAL SUPERVISION

Hiszpańskie miasto jest modelowym przykładem jak wcielać w życie ideę dostępności dla wszystkich. Jego hasło brzmi: „Ávila for
everyone” („Ávila dla każdego”), czemu służą zmiany zapisane w
planie zagospodarowania miejskiego, uwzględniające dostępność
w budownictwie, urbanistyce, transporcie i komunikacji. Zmiany
nie byłyby możliwe bez włączenia się w działania przedsiębiorców
z branży turystycznej, stowarzyszeń i fundacji działających na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz seniorów, organizacji społecznych, a także spółek, które utworzyły z czasem partnerstwo
publiczno-prywatne, jedno z największych na świecie.
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Dzięki kompleksowemu programowi dostępności zlikwidowano
bariery ograniczające możliwość zwiedzenia średniowiecznych
murów na przykład osobom z trudnościami w poruszaniu się.

Ávila is the most elevated city in central Spain, inscribed on the
UNESCO World Heritage List in 1985. Its most characteristic symbol are the medieval walls, the best preserved fortification of this
type in Europe. The walls are 2.5 km long, 12 m high, and 3 m
thick. There were 9 gates leading to the city protected by walls,
and it was additionally defended by 88 towers. Ávila is also famous
for the great number of perfectly preserved Romanesque churches
as well as St. Thomas Royal Monastery, which is considered the first
Gothic cathedral in Spain.
The Spanish city is a model example of how the idea of accessibility
for everyone should be put into practice. Its motto is “Ávila for everyone” and it is realised by means of changes included in the land
utilisation plan, taking into account the accessibility in housing,
urban planning, transport, and communication. The changes were
possible because a lot of organizations had participated in all the
activities: firms from the tourist sector, associations and foundations working for people with disabilities and senior citizens, social
organisations, and companies which later founded a public-private
partnership, one of the biggest in the world.
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Ávila to najwyżej położone miasto w środkowej Hiszpanii, wpisane w 1985 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jego
najbardziej charakterystycznym symbolem są średniowieczne
mury, będące najlepiej zachowaną tego typu budowlą obronną
w Europie. Liczą dwa i pół kilometra długości, dwanaście metrów
wysokości i trzy – grubości. Do chronionego murami miasta wiodło dziewięć bram, a obronności strzegło osiemdziesiąt osiem
wież. Ávila słynie także z dużej liczby doskonale zachowanych
kościołów romańskich, jak i klasztoru Św. Tomasza, uważanego za
pierwszą gotycką katedrę w Hiszpanii.

Podjazdy, czy windy pozwalają dotrzeć także do innych zabytków.
Dostępność poprawiają też systemy pętli słuchowych, elementy oznakowanie oraz plany, ułatwiające zlokalizowanie miejsca
pobytu. By ułatwić poruszanie się po mieście przy przejściach
dla pieszych, oprócz świateł, zamontowano dźwiękowy system
ostrzegania. Dodatkowo można skorzystać z aplikacji Cyber Pass,
która na żądanie wysyła na telefon dźwięk informujący o zielonym
świetle. Utworzono też system geolokalizacji w planie dostępności
obiektów i usług miasta – aplikacja pokazuje, gdzie trzeba jeszcze
coś poprawić. Zaprojektowano też uniwersalne audioprzewodniki
w 9 językach, także w języku migowym. W mieście przyznaje się
również specjalne logo – symbol dostępności. Otrzymują je restauracje, hotele czy miejskie zabytki, wcześniej jednak ich aktywność
jest poddawana wszechstronnej analizie.
Wysiłki jakie podjęto w mieście doceniła królowa Zofia, która
w 2009 roku uhonorowała ośrodek prestiżową nagrodą swojego
imienia. Dwa lata później Ávila zwyciężyła w rankingu najbardziej
dostępnych europejskich miast (Access City Award).
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Thanks to the complex accessibility programme, barriers limiting
the possibility of visiting the medieval walls for persons with reduced mobility were eliminated. Ramps and elevators help reach
other historical places too. The accessibility is also better due
to hearing loops, signs and markings, as well as plans making it
easier to identify your location. To simplify moving at pedestrian
crossings, not only traffic lights were installed but also an audio
warning system. What is more, you can use the Cyber Pass application: it can be asked to send a sound informing about green
light. A geolocation system was also created in the city map of
accessible objects and services – the app shows which places should be improved. Universal audio guides have also been designed,
operating in 9 languages, including the sign language. There is
a special logo which marks accessible sites. It can be given to restaurants, hotels, or historical buildings and monuments, but only
after their activity has been comprehensively analysed.

Ávila zwyciężyła

The efforts undertaken in the city were acknowledged by Queen
Sofía, who honoured the city with the prestigious award of her
name in 2009. Two years later, Ávila was classified as the most
accessible European city (Access City Award).

miast — Access City

w rankingu najbardziej
dostępnych europejskich

Award 2011
Ávila was classified as the most
accessible European city —
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Access City Award 2011
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muzeum.szczecin.pl

CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY, SZCZECIN
Centrum powstało przy placu Solidarności – historycznej przestrzeni miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta, obok
zabytków, m.in. gotyckiego kościoła Świętych Piotra i Pawła oraz
Bramy Królewskiej. Plac symbolicznie nawiązuje do solidarnościowego oporu wobec władz komunistycznych, przed laty była areną
manifestacji antysystemowych. Obecnie zaś mieści się na nim pomnik ofiar Grudnia ’70. W bezpośrednim sąsiedztwie placu oraz
Przełomów znajduje się Filharmonia Szczecińska im. Karłowicza,
„nowa architektoniczna ikona miasta”, najsłynniejszy obecnie
gmach w mieście. Przełomy w kontraście do Filharmonii o strzelistej, niemal gotyckiej bryle, „ukrywają się” pod ziemią, bo tam mieści się sala ekspozycyjna. Na poziomie placu umieszczono recepcję,
szatnie, sale spotkań edukacyjnych. Dachem obiektu jest plac, który pozbawiono barier architektonicznych. Korzystają z niego piesi,
rowerzyści, skateboardziści czy miłośnicy innych form aktywnego
wypoczynku. Posadzkę placu tworzą geometryczne płyty, kształt
samego placu nie jest przypadkowy – wyniesienie jego powierzchni tworzy amfiteatralny układ i chroni przestrzeń przed hałasem
z sąsiedniej, ruchliwej ulicy. Centrum Dialogu Przełomy jest częścią Muzeum Narodowego w Szczecinie, zaprojektował je Robert
Konieczny wraz ze swoją pracownią KWK Promes.

of anti-Communist manifestations many years ago. Nowadays,
a monument of the victims of December 1970 is located there.
Next to the square and the Centre is the Mieczysław Karłowicz
Philharmonic, “a new architectonic icon of the city”, the most
famous modern building in the city. In contrast to the towering
form of the philharmonic, almost Gothic in shape, the Centre is
“hiding” under the ground, as this is where the exhibition space is situated. The reception desk, cloakrooms, and educational
meeting halls are located at the level of the square, which at the
same time forms the roof of the building. There are no architectural barriers there and it is used by pedestrians, cyclists, skaters,
and other people who spend time actively there. The floor of the
square is made of geometric boards, and the shape of the square
is not arbitrary – the elevation of its surface creates an amphitheatrical structure and protects the space from the noise from the
nearby busy street. The Centre is a part of the National Museum
in Szczecin and it has been designed by Robert Konieczny and his
KWK Promes studio.

The Centre has been created at the Solidarity square – a historic area of the city, in the close vicinity of the historic centre and
buildings, such as the Gothic church of Sts. Paul and Peter and the
Royal Gate. The square is a symbolic reference to the Solidarity
movement against the Communist government, as it was a place
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ARCHEOPARK, CHOTĚBUZ
Park powstał na początku XXI wieku, w miejscu ważnego stanowiska archeologicznego. Rekonstrukcja autentycznego wczesnośredniowiecznego grodziska słowiańskiego przyjęła formę akropolu.
Pojawiła się więc charakterystyczna palisada oraz szereg budowli,
właściwych epoce między VIII a XI wiekiem, choć geneza osadnictwa na tym terenie sięga późnej epoki brązu. Dziś Archeopark to
ważne miejsce dla poznania i popularyzacji kultury oraz stylu życia
dawnych Słowian. Obiekt funkcjonuje przez cały rok. Niedawno
zakończyła się jego przebudowa. Do dyspozycji odwiedzających
oddano nie tylko ekspozycje, wielofunkcyjną salę, przestrzeń
warsztatową, ale też jedną z największych atrakcji dla dzieci oraz
znaczące udogodnienie w walce z architektonicznymi barierami
– kładkę, którą można dostać się do tarasu widokowego. Dzięki
temu Archeopark mogą odwiedzać bez trudności zarówno rodzice
z wózkami dziecięcymi, jak i osoby z dysfunkcjami, poruszające się
na wózkach inwalidzkich. Goście mogą też korzystać z windy –
wcześniej, aby pokonać ten dystans, trzeba było wspiąć się po
102 schodach.

The park was created at the beginning of the 21st century, in the
area of an important archaeological site. The reconstruction of an
authentic early medieval Slavic settlement has the form of acropolis.
There is a characteristic palisade, and a series of buildings typical
of the period between the 8th and 11th centuries, although settlement in this region dates back to the late Bronze Age. Nowadays,
Archeopark is a crucial centre of teaching and popularising the
culture and lifestyle of early Slavs. The object is open throughout
the whole year. It has been renovated recently and tourists can now
visit not only the exhibitions, a multifunctional room, and workshop
space but also one of the greatest attractions for children and a significant improvement in the struggle with architectural barriers –
a footbridge which leads to a viewpoint terrace. Thanks to this,
Archeopark can be visited by parents with pushchairs and people
in wheelchairs without any difficulties. The visitors can also use an
elevator – before, they would have to climb 102 stairs.
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SMALL STEPS, BIG CHANGES

Dostępność to dostrzeganie możliwości i potencjału
miejsc na zmiany, tak by mogło z nich korzystać jak
najwięcej osób. To szansa zapraszania do miejskiej
przestrzeni nowych grup użytkowników, skazanych
wcześniej na wykluczenie. To poprawianie jakości życia
mieszkańców metodą małych kroków, czyli niewielkich
interwencji. Pozwala ona zwiększać dostępność bez
trwałego naruszania tkanki historycznego miasta
i konieczności zdobycia ogromnych pieniędzy. To również
działania, które docenią osoby goszczące w mieście.

Accessibility means recognizing the potential for change of a given
space so that it can be used by many people. It means the chance
of inviting new, previously excluded user groups to urban space.
It means improving the quality of residents’ lives in small steps, minor interventions. It lets enhance accessibility without significantly
changing the historic urban fabric or having to acquire large amounts of money. It means activities that will be appreciated by those
visiting the city.

21
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HOW MUCH TIME DOES CHANGE TAKE?
BRATYSŁAWA

has become a kind of laboratory – an attempt to find the best
solutions for the city. Volunteers – inhabitants of Bratislava – participated in the project, helping solve the greatest problem of this
space, that is the poor lighting. In result, they built a lighting unit,
whose production was quite low-cost. Moreover, the project activated the people in Bratislava and made them more connected with
the city and its needs. The volunteers were involved in winding
4 km of white strap used for packing around the lamps. The project was created in cooperation with Me Sme Mesto association
(“We are the city”).

Architekci z formacji Vallo Sadovsky zainterweniowali przy jednym
z terminali komunikacyjnych, znajdującym się w pobliżu mostu
Słowackiego Powstania Narodowego. Ta przestrzeń przez 40 lat
pozostawała niezmienna – była mroczna, odludna, źle oświetlona, mało funkcjonalna, odpychająca. Wpływała niekorzystnie
na podróżujących, zmuszonych do oczekiwania tutaj na swoje
połączenie autobusowe. Dla architektów praca nad platformą
stała się rodzajem laboratorium, podczas którego poszukuje się
najlepszych rozwiązań dla miasta. W realizacji wzięli udział wolontariusze – mieszkańcy Bratysławy, którzy pomagali rozwiązać
największy problem tej przestrzeni – słabe oświetlenie. W efekcie
zmian powstał system oświetleniowy, którego wyprodukowanie
musiało wiązać się z niewysokimi kosztami. Co więcej, projekt zaktywizował mieszkańców i jeszcze mocniej związał ich z miastem,
i jego potrzebami. Szczególnie, że wolontariusze zaangażowali się
w owijanie konstrukcji lamp 4 kilometrami białej taśmy używanej
do pakowania przesyłek. Projekt powstał przy współudziale stowarzyszenia „Jesteśmy miastem” („We are the city”).

HOW MUCH TIME DOES CHANGE TAKE?
Architects from the Vallo Sadovsky group carried out an intervention in one of Bratislava transport terminals, located close to the
Bridge of the Slovak National Uprising. The area had not changed
for 40 years: it was dark, desolate, poorly lit, non-functional, repulsive. It had a bad influence on the passengers, who were forced to
wait for their bus there. For the architects, the work on the platform
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www.studiono.pl

any more. The deserted neighbourhood has acquired a new face
and a specific functionality, becoming an urban leisure space. The
project has been carried out as part of the Archi-box action of the
Museum of Architecture in Wrocław during DOFA – Lower Silesian
Architecture Festival.

MIKROINSTALACJE, WROCŁAW
Mikroinstalacje, stworzone przez Magdę Szwajcowską i Michała
Majewskiego, to próba przywrócenia miastu zapomnianej i zaniedbanej przestrzeni. Twórcy z NO Studio badają miasto pod kątem
urbanistycznych wyrw w tkance miejskiej. Tym razem zapragnęli,
by interwencja w miejską przestrzeń odbywała się przy niewielkich nakładach finansowych oraz przy zastosowaniu niedrogich
materiałów. Pierwsza z Mikroinstalacji została zrealizowana we
Wrocławiu, w okolicach zabytkowego mostu, na opuszczonych
schodach betonowych wiodących do nurtu Odry. Umieszczono na
nich proste leżaki, pełniące również funkcje siedzisk. Takie zagospodarowanie doprowadziło do jakościowej zmiany miejsca, którego dotąd mieszkańcy unikali. Zaniedbana okolica otrzymała nowy
charakter oraz konkretną funkcjonalność, stając się przestrzenią
miejskiego wypoczynku. Projekt zrealizowano w ramach akcji
Muzeum Architektury we Wrocławiu – Archi-box podczas festiwalu DOFA – Dolnośląskiego Festiwalu Architektury.

Microinstallations created by Magda Szwajcowska and Michał
Majewski are an attempt to restore the forgotten and neglected
city locations. The designers from NO Studio study the city from
the perspective of urban planning holes. This time, they wanted
to intervene in the urban space with minimal financial resources
and inexpensive materials. The first of Microinstallations was created in Wrocław, next to a historical bridge, on desolate concrete stairs leading to the Oder river. The designers placed simple
deckchairs on them which can serve as seating. This way, the area
has changed completely and the city inhabitants do not avoid it
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fineyoungurbanists.tumblr.com
vimeo.com/110836621

MIERĪGI!, RIGA

To przestrzeń w łotewskiej stolicy z dużym natężeniem ruchu tramwajowego i samochodowego, jednocześnie pełniąca ważną funkcję
społeczną. Mieszczą się bowiem przy niej kawiarnie, restauracje,
sklepy i galerie z rękodziełem. Ulica przyciąga nie tylko wielu

This is an area in the capital of Latvia with dense tramway and car
traffic, which at the same time fulfils an important social function.
Numerous cafes, restaurants, shops, and handicraft galleries are
located along the Miera street, which attracts both pedestrians
and cyclists. Unfortunately, there was a clash of interests of various
user groups, caused by wide car lanes, no bicycle parking, parked
cars covering cafe and shop windows, and a small number of trees.
Young architects found a solution to this problem, creating a 1:1
model of a more rational way of using the street. They proposed
a combined car and tram lane, cycling paths on both sides of the
street, a wider sidewalk for pedestrians, and a space for greenery,
cafe tables, and bicycle parking. The three-day-long action proved
that even in old cities with limited room for change in the road
system it is possible to improve the public space for its users. The
action prepared by Fine Young Urbanists was called Mierīgi! and
was organised in 2014, when Riga was the European Capital of
Culture. The idea was awarded the European Prize for Urban Public
Space 2016.
27
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pieszych, ale i rowerzystów. Niestety na ul. Pokoju dochodziło do
konfliktu interesów pomiędzy różnymi grupami użytkowników,
spowodowanych m.in. szerokimi pasami drogowymi, brakiem
miejsc dla rowerzystów, zasłanianiem kawiarnianych i sklepowych
witryn przez samochody, niewielką liczbą drzew. Rozwiązanie problemu znaleźli młodzi architekci, tworząc w skali 1:1 model innego,
bardziej racjonalnego wykorzystania drogi. Zaproponowali wspólny samochodowy i tramwajowy pas, ścieżki rowerowe po obu stronach ulicy, poszerzony szlak dla pieszych oraz miejsce na zieleń,
kawiarniane stoliki i stojaki rowerowe. Trzydniowa akcja udowodniła, że nawet w starych miastach z ograniczonymi możliwościami
wprowadzania zmian w układzie drogowym, możliwe są interwencje, dzięki którym przestrzeń publiczna lepiej służy użytkownikom.
Akcja przygotowana przez Fine Young Urbanists nosiła nazwę
Mierīgi! i zrealizowano ją w 2014 roku, gdy Ryga była Europejską
Stolicą Kultury. Pomysł otrzymał European Prize for Urban Public
Space 2016.

PLACES OPEN FOR EVERYONE

Dostępność to otwartość i gotowość wyjścia naprzeciw
potrzebom bardzo różnych ludzi. To nie zamykanie im
dostępu do kultury, rozrywki i innych form spędzania
wolnego czasu tylko dlatego, że nie mogą dostać się
na wystawę do muzeum czy obiad w restauracji. To
wykorzystywanie najróżniejszych narzędzi, dzięki
którym osoby mniej sprawne ruchowo, z dysfunkcjami
wzorku, słuchu, czy z chorobą Alzheimera mogą być
pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego. To
otwieranie się na nowych odbiorców i poszerzanie grona
klientów, odwiedzających historyczne miasta. To wreszcie
tworzenie dla mieszkańców przyjaznego miejsca do życia.

Accessibility means openness and readiness to respond to the needs of various people. Accessibility means not preventing them from
the access to culture, entertainment, and other leisure activities only
because they are not able to get to a museum exhibition or dinner
in a restaurant. It means using various tools which enable people
with motor, sight, or hearing impairments, or those suffering from
Alzheimer’s, to fully participate in social life. It means being open to
new customers and extending the group of people who visit historical cities. Last but not least, it means creating a friendly place of
living for all inhabitants.
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→ MIEJSCA OTWARTE NA WSZYSTKICH
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THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART,
NEW YORK

NOWY JORK
Nowojorskie Metropolitan Museum of Art to bardzo różnorodne
przestrzenie wystawiennicze. Swobodne poruszanie się po nich
bywa mocno utrudnione dla osób z dysfunkcjami, np. ruchowymi.
Na zlecenie MET powstała aplikacja mobilna, dzięki której można
stworzyć własną, spersonalizowaną mapę zwiedzania, uwzględniającą potrzeby użytkownika, które mogą wiązać się z jego ograniczeniami w dotarciu do konkretnych muzealnych przestrzeni.

The New York Metropolitan Museum of Art consists of diversified
exhibition spaces. Moving freely around them might be very difficult for people with e.g. motor impairments. MET commissioned
the creation of a mobile application thanks to which the visitors are
able to make a customised map of the facilities, taking into account
the user’s needs, also those related to his or her limited ability of
getting to some parts of the museum. The app makes it possible
to prepare a personal path covering not only galleries, exhibitions,
or artists whose works you want to see but also ways in which you
can move around the museum and other spaces without any difficulties, such as bathrooms or places where you can take a rest.
The app is easy to use and intuitive, even elderly people should not
have any problems with using it. After all, people interested in the
improvement of the museum conditions for visitors took part in the
creation of the app. Moreover, the museum has other programmes
directed at the blind and visually- or hearing-impaired people, as
well as at people with autism or with dementia.
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METROPOLITAN MUSEUM OF ART,
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Aplikacja umożliwia przygotowanie osobistej ścieżki, obejmującej
nie tylko galerie, wystawy czy artystów, których prace chcemy
zobaczyć, ale także drogi, którymi pragniemy bezproblemowo
poruszać się po muzeum oraz innych przestrzeniach, jak łazienki
czy miejsca do złapania oddechu. Prosta w obsłudze aplikacja jest
intuicyjna, nie nastręcza problemów w obsłudze również osobom
starszym. Powstawała zresztą przy współudziale osób bezpośrednio zainteresowanych poprawą warunków zwiedzania muzeum,
w którym funkcjonują również programy przeznaczone dla osób
niewidomych i niedowidzących, niesłyszących, dotkniętych autyzmem, czy demencją.
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MOMA, NOWY JORK
Także słynne nowojorskie MoMA (Muzeum Sztuki Współczesnej)
jest miejscem, które bez problemów odwiedzą osoby poruszając się na wózkach – wózek można też wypożyczyć na miejscu.
Muzeum zadbało także o komfort zwiedzania osób z dysfunkcjami
wzroku i słuchu. Miejsce nie zamyka swoich drzwi dla ludzi z demencją i ich bliskich. Na bazie doświadczeń z wizyt takich gości
narodził się też program dla osób zmagających się z chorobą
Alzheimera, którym muzeum dzieli się z innymi placówkami.

MOMA, NEW YORK
The famous Museum of Modern Art in New York is also a place
which can be easily visited by people on wheelchairs – what is
more, a wheelchair can be rented in the place too. The museum
took care of the comfort of people with sight and hearing impairments as well. The institution does not lock its doors to people with
dementia and their close ones. Basing on their experience with this
type of visitors, the museum created a programme for people suffering from Alzheimer’s and it shares it with other institutions.
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www.moma.org

MUZEUM ŻYDÓW POLSKICH „POLIN”,
WARSZAWA
Działająca od kilkunastu miesięcy placówka jest dobrze przygotowana na odwiedziny osób z różnymi rodzajami i stopniami
niepełnosprawności, realizując cykl działań pod wspólną nazwą
„Muzeum Otwarte – programy dla osób z niepełnosprawnościami”. Kłopotów nie nastręcza zarówno dotarcie do muzeum, jak
i późniejsze korzystanie z jego propozycji – architektura obiektu
jest przyjazna użytkownikowi, np. stopnie schodów są oznaczone
kontrastowo, na poszczególne kondygnacje wjeżdża się windą, na
każdym poziomie dostępne są toalety dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych ruchowo. Z myślą o osobach słabosłyszących została zainstalowana pętla indukcyjna, dostępne są także
audioprzewodniki z wgraną ścieżką zwiedzania wystawy stałej
oraz ekranem, na którym widoczny jest tłumacz Polskiego Języka
Migowego. Z kolei w kasach w holu głównym został zainstalowany
terminal z tłumaczem Polskiego Języka Migowego online umożliwiający komunikację pomiędzy personelem muzeum a osobami
z dysfunkcją słuchu. Miejsce bez problemu zwiedzą osoby niewidome, które mogą korzystać z tyflografik, przedstawiających wybrane obiekty znajdujące się na wystawie stałej. Muzeum zapewnia
możliwość wejścia z psem asystującym do wszystkich przestrzeni
dostępnych dla zwiedzających.

THE POLIN MUSEUM OF THE HISTORY
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POLISH JEWS, WARSAW
The museum, opened to the public more than three years ago, is
very well prepared for people with various kinds and stages of disability, as it realises a series of activities under a shared title “Open

Museum – Program for Persons with Disabilities”. Visitors should
have no problems with getting to the museum and making use
of its offer. The object’s architecture is user-friendly; for instance,
stair steps are contrastively marked, there is an elevator going to
every level and bathrooms adjusted to the disabled people’s needs
on every floor as well. For hearing-impaired persons, an induction
loop has been installed; there are also audio guides with a recording related to the core exhibition route and a screen displaying
a Polish Sign Language interpreter. In the ticket offices in the main
hall, there is a terminal with a Polish Sign Language interpreter online, enabling the communication between the museum employees
and hearing-impaired visitors. Blind visitors are provided with tactile graphics presenting chosen objects from the core exhibition.
It is allowed to enter all the parts of the museum which are open
for visitors with an assistance dog.
37

DIZAJN W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Dostępność w miastach historycznych

www.polin.pl

DIZAJN W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Dostępność w miastach historycznych

→ DOŚWIADCZANIE BEZ OGRANICZEŃ
THE EXPERIENCE WITHOUT
LIMITATIONS
Dostępność to stwarzanie osobom z różnego rodzaju
dysfunkcjami możliwości samodzielnego podróżowania
i doświadczania nowych miejsc, czy po prostu
udogodnień w przemieszczaniu się po własnym mieście.
To ułatwianie im dostępu na przykład do informacji,
planów i map. To wreszcie wykorzystywanie technologii
do zapewnienia bezpieczeństwa i poczucia komfortu
w dopiero poznawanym miejscu, jak i przestrzeniach
często odwiedzanych.
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Accessibility means providing disabled people with the possibility
of experiencing and travelling around new places on their own, or
simply conveniently getting about the city they live in. It means the
facilitation of access to information, plans, and maps. Finally, it means using technology in order to ensure safety and comfort both in
recently and regularly visited places.

UŻYTKOWNIKÓW SMARTFONÓW,
AUGSBURG
W wielu miastach na świecie wprowadza się zakaz używania smartfonów w czasie przechodzenia przez jezdnię. Piesi w niemieckim
Augsburgu, przekraczając nitkę linii tramwajowej, nie muszą już
odrywać wzroku od ekranu urządzenia. Pomysł ze specjalistycznym oświetleniem był reakcją na wypadek komunikacyjny, gdy

TRAFFIC LIGHTS FOR SMARTPHONE USERS,
AUGSBURG
In many cities around the world, a ban on using smartphones while crossing a street is being introduced. However, in Augsburg,
Germany, pedestrians crossing the tramway rails no longer have
to raise their eyes from their mobiles. The idea of special traffic
lights was a reaction to a road accident in Munich, in which a woman died run over by a tram as she was gazing at her phone. The
information system used in Augsburg works in the following way:
the lights have been installed directly on the crossing. Smartphone
users do not need to look up or sideways, as the pulsing red lights
are just under their feet. Thanks to this, even people who constantly stare at their phones can notice the warning and will not get on
the street at the wrong moment.
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SYGNALIZACJA ŚWIETLNA DLA

w Monachium pod kołami tramwaju zginęła piesza zapatrzona
w swój telefon. Zastosowany w Augsburgu system informujący
działa następująco – bezpośrednio na przejściu zamontowano sygnalizację, która informuje o czerwonym świetle. Użytkownicy telefonów nie rozglądają się na boki ani w górę, ponieważ sygnalizację
– w postaci pulsującego czerwonego oświetlenia – umiejscowiono
wprost pod stopami przechodniów. Dzięki temu nawet osoby wciąż
patrzące na telefon, mogą kątem oka zauważyć ostrzeżenie i nie
wtargną na jezdnię.
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MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI, BATH
Bath to jedyne tego typu miejsce w Wielkiej Brytanii – wpisane
w całości na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Za czasów
gregoriańskich był to popularny ośrodek wypoczynkowy. Z tego
okresu pochodzi wiele budowli, będących wizytówką miasta,
które corocznie odwiedza prawie milion turystów. Jednak pomysł
stworzenia w Bath kompleksowego systemu informacji wzbudził
kontrowersje – część wpływowych osób postrzegała jakiekolwiek
zmiany jako wandalizm kulturowy. Ambitnego zadania zaprojektowania systemu, który odpowiada potrzebom współczesnych użytkowników, ale szanuje dziedzictwo zabytkowego ośrodka, podjęło
się studio PearsonLloyd. Projektanci zainspirowali się geometrycznymi formami osiemnastowiecznej architektury. Odwołali się także
do historii, gdy Bath było postrzegane jako modelowe miasto
epoki Oświecenia. Przywołali też szereg symboli tej epoki, takich
jak: kompas, soczewka, zegar. Stąd nawiązania do formy okręgu,
co dodatkowo ma odzwierciedlenie w lokalizacji Bath – miasto
leży w dolinie rzeki Avon, otoczonej wokół wzgórzami. W efekcie
powstały okrągłe mapy osadzone w blokach z brązu, wpisujących
się w otaczającą architekturę. System uzupełniają ławki, kosze na
śmieci, słupki, stojaki na rowery, fontanny. Elementy te są produkowane lokalnie z miejscowego kamienia i łupka dachowego, co
obniża koszty ich wymiany, czy uzupełniania o nowe.

the idea of creating a complex information system in Bath raised
many controversies – some influential people considered any kind
of change as an act of cultural vandalism. The ambitious task of
designing a system which would respond to modern users’ needs,
at the same time respecting the historical heritage of the city, was
undertaken by PearsonLloyd studio. The designers were inspired
by the geometric form of the 18th-century architecture. They also
referred to the times when Bath was perceived as a model city of
the Age of Enlightenment. They used many symbols of those times,
such as the compass, lens, and sundial. The shape of a circle is also
a reflection of the city’s location – Bath is situated in the valley of
the Avon river, encircled by hills. This gave rise to the creation of
circular maps placed on bronze blocks, matching the surrounding
architecture. The system is completed by benches, bins, bollards,
bike stands, and fountains. The elements are produced locally,
made of local stone and roofing slates, which makes them cheaper
to change and buy.

Bath is a unique place in Great Britain – the whole city is inscribed
in the UNESCO World Heritage List. In the Georgian era, it was
a popular resort. Many buildings, symbols of the city visited by
a million of tourists every year, date back to those times. However,
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CITY INFORMATION SYSTEM, BATH

PLAN METRA DLA NIEROZPOZNAJĄCYCH
BARW, LONDYN
Osobie widzącej trudno nawet wyobrazić sobie, że korzystanie
z mapy londyńskiego metra może sprawiać ogromną trudność.
Ale jeśli nie rozróżnia się kolorów poszczególnych linii? Dla setek
tysięcy Londyńczyków to codzienny problem. Skala problemu robi
się jeszcze większa, gdy doliczymy osoby z dysfunkcjami wzroku
wśród 17 milionów turystów, odwiedzających co roku Londyn.
Mniej więcej 8% mężczyzn i 0,5% kobiet w Wielkiej Brytanii cierpi
na zaburzenia rozpoznawania barw. Dlatego też ogłoszono konkurs, który wygrał Ian Hamilton / 232 Studios. Stworzył on aplikację do bezpłatnego ściągnięcia na telefon, pokazującą mapę metra
w alternatywnych wersjach, np. czarno-białej, czy żółto-niebieskiej.
Linie mają też różne tekstury, żeby łatwiej się je odróżniało.

For a person with good eyesight, it is impossible to imagine
that using the London tube map may be extremely difficult. But
what if you cannot differentiate between the colours of particular lines? For hundreds of thousands of Londoners it is an everyday problem. And the problem grows bigger when you add
visually impaired persons among the 17 million tourists visiting
London every year. About 8% of men and 0.5% of women in
Great Britain suffer from colour vision deficiencies. That was the
reason why a competition was organised. Ian Hamilton / 232
Studios won it and created and free app for smartphones which
shows the tube map in alternative versions, e.g. black and white
or yellow and blue. The lines have different textures to help distinguish them from others.

TRANSPARENT MAPS
It is a collection of maps which are city booklets making it
easier to plan your individual sightseeing routes. There are
transparent, sticky sheets which prove very useful when you put
your own notes and comments on them – you can draw, write,
or stick dots in important places.

TRANSPARENTNE MAPY

SOFT MAPS

To zbiór map – miejskich książeczek, które ułatwiają zaplanowanie
indywidualnych tras zwiedzania. Pomocne są przeźroczyste, samoprzylepne arkusze, na których można umieszczać własne notatki
i komentarze – można rysować, pisać, przyklejać kropki w istotnych miejscach.

They are the lightest maps in the world: indestructible, soft,
and waterproof, printed on Tyvek. Folding a map is no longer
a problem – you can even crumple it into a ball and put it in
your pocket or bag. After unfolding, it can be used again. There
is also a series of maps with creative illustrations for children
and their families. Thanks to the maps, kids can search for many
places’ locations.

MIĘKKIE MAPY
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COLOURBLIND TUBE MAP, LONDON

Najlżejsze mapy świata: niezniszczalne, miękkie i wodoodporne,
drukowane na Tyvecu. Nie trzeba się przejmować ich składaniem –
można je nawet zgnieść w kulkę i schować do kieszeni, czy torby.
Po ponownym rozwinięciu, wciąż nadają się do użycia. Powstała
także seria map dla dzieci i ich rodzin z pomysłowymi ilustracjami,
ułatwiającymi najmłodszym wyszukiwanie konkretnych miejsc.
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www.palomarweb.com
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PROGRAMMED CHANGES

Dostępność to szansa, by miasta, w których żyjemy
na codzień i te, które jedynie odwiedzamy były
miejscami przyjaznymi dla wszystkich. By każdy
czuł się w nich mile widziany. Bywa, że oznacza to
konieczność wprowadzania zmian, jak likwidowanie
barier architektonicznych, reorganizacja transportu,
dostosowanie przekazu informacji. Są miasta, które
stworzyły specjalne programy i krok po kroku
poprawiają dostępność w wielu obszarach życia
społecznego.

Accessibility means a chance: it is a chance for the cities we live
in and the cities we visit to become places which are friendly for
everyone. Places where everyone feels welcome. Sometimes this
implies that governments have to introduce many changes to make
that happen: eliminate architectural barriers, reorganise the public
transport, adjust the way of spreading information. Some cities
have created special programmes to improve accessibility in various fields of community life step by step.
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→ ZMIANY ZAPROGRAMOWANE

Mieszkańcy i turyści doceniają, że niemal od dekady centrum miasta jest zamknięte dla ruchu samochodowego. Co więcej, na śródmiejskich drogach wprowadzono obniżone krawężniki przy przejściach oraz wyczuwalne powierzchnie strukturalne na chodnikach.
Dodatkowo osoby niepełnosprawne, czy w starszym wieku mogą
nieodpłatnie korzystać z wózków elektrycznych.

50

Lublana jest miastem bardzo zielonym (obszary zielone zajmują nawet 3/4 jej powierzchni), a jej najchętniej odwiedzanym obiektem
jest średniowieczny zamek. Wiedzie do niego kolejka linowa oraz
pociąg turystyczny, wyposażony w rampę. Osoby z dysfunkcjami
wzroku mogą poznać największy miejski zabytek za pośrednictwem jego dotykowego modelu w odpowiednio pomniejszonej
skali. W centrum miasta chętnie odwiedzany jest także Most
Rzeźnika, z którego osoby poruszające się na wózkach mogą się
przesiąść do pływających po rzece łodzi.
Lublana bywała za wprowadzone udogodnienia niejednokrotnie
nagradzana. Specjalne wyróżnienie Access City Awards 2012 było
związane z poprawą dostępności infrastruktury transportowej
i pojazdów. Kierowcy miejskiego taboru uczestniczą w seminariach, które są poświęcone dbałości o potrzeby osób z dysfunkcjami ruchowymi, w tym również seniorów. W mieście funkcjonuje
także usługa transportowa dla osób niepełnosprawnych. Miasto
wprowadziło specjalne karty identyfikacyjne dla osób, które mogą

Mieszkańcy Lublany angażują się bezpośrednio w politykę miasta,
nie tylko poprzez uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach
z władzami, na których proponują kolejne propozycje ulepszeń.
Ponadto osoby starsze oraz niepełnosprawne współpracują
z urzędnikami burmistrza, którzy następnie rekomendują kolejne
cele związane z dostępnością, i to zarówno w wymiarze miejskim,
jak i sektorze prywatnym, wśród dostawców usług – restauratorów,
kawiarni czy hoteli.
The capital of Slovenia is not only a historical centre with rich cultural heritage and almost 300,000 inhabitants. It is also the best
example of how social and political involvement can make the barriers disappear and new solutions emerge in their place in order to
maximise accessibility. In every aspect of life.
Both inhabitants and tourists appreciate the fact that the city centre
has been closed for car traffic for almost a decade now. What is
more, there are lowered curbs on the pavements next to pedestrian
crossings as well as structural surfaces. The disabled or elderly people can use electric wheelchairs free of charge.
Ljubljana is a really green city, with greenery taking as much as
three quarters of its whole surface. The most frequently visited object is the medieval castle. You can get there by means of a funicular or a tourist train with a ramp. People with sight impairments can
experience the greatest historical attraction of the city through the
tactile model in an adequately smaller scale. People also like to visit
the Butchers’ Bridge in the city centre: those using wheelchairs can
easily change to the boats on the river.
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Słoweńska stolica to nie tylko niemal 300 tysięczny historyczny
ośrodek z bogatym kulturowym dziedzictwem. To również najlepszy przykład, jak społeczne i polityczne zaangażowanie może
sprawić, by zaczęły znikać bariery, a w ich miejsce pojawiały się
rozwiązania umożliwiające maksymalną dostępność. I to w każdym
aspekcie życia.

potrzebować pomocy. Niepełnosprawni mieszkańcy oraz ich towarzysze podróżują po mieście bezpłatnie.
Także strona internetowa Lublany oraz wyspecjalizowane serwisy
online dla osób starszych i niepełnosprawnych spełniają wymogi w zakresie dostępności. Te ostatnie obejmują bazę danych
o dostępności do 240 publicznych budynków w mieście. Z kolei
e-punkty umożliwiają darmowe korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu w całej Lublanie, jak również w siedzibach
17 miejskich dzielnic, z których osiem stoi otworem przed osobami
na wózkach inwalidzkich.

The website of Ljubljana and specialised online services for elderly
and disabled people meet accessibility requirements as well. The
latter include a database with information about accessibility of
240 public objects in the city. There are also e-points allowing free
use of computers with access to the internet throughout the whole
Ljubljana and in the seats of 17 districts, eight of which are open
for people in wheelchairs.
The residents of Ljubljana are directly involved in the city politics,
for example by participation in monthly meetings with the local government, at which they present suggestions of new improvements.
Moreover, elderly and disabled people cooperate with officials
working with the mayor, who can then promote new ideas connected with accessibility, both in the public and in the private sector,
such as service providers – restaurants, cafes, or hotels.
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Ljubljana has received multiple awards for its facilities. It received
special mention at the Access City Award 2012, granted for the
increased accessibility of transport and vehicle infrastructure. The
drivers of the city fleet take part in seminars concerning the care
for people with motor impairments, including senior citizens. There
is also a special transport service for the disabled. The city has introduced identification cards for people who might need help. The
residents with disabilities and their companions can travel around
the city free of charge.
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To jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast –
w skali Europy zajmuje 4. miejsce na tej liście, z wielomilionową
liczbą gości. To jedyne miasto na świecie z dziewięcioma obiektami
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Stolica Katalonii od lat stosuje „projektowanie uniwersalne” koncentrując się przede wszystkim na budynkach i infrastrukturze
transportowej. Katalizatorem zmian okazało się przyznanie miastu praw organizowania Igrzysk Olimpijskich oraz Paraolimpiady
w 1992 roku. Obecnie niemal całe miasto jest pozbawione barier
uniemożliwiających bezproblemowe przemieszczanie się. A tam
gdzie pojawiają się strome ulice na wzniesieniach – do dyspozycji
pozostają ruchome schody. Dlatego Barcelona to punkt odniesienia
dla większości hiszpańskich i europejskich miast w zakresie ułatwień dla osób poruszających się na wózkach.
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Prawie wszystkie miejskie muzea spełniają kryteria dostępności –
osoby z niepełnosprawnością mogą swobodnie poruszać się na ich
terenie i korzystać z wind czy ramp. Zbliżone rozwiązania znajdziemy w większości miejskich teatrów i kin, gdzie osoby o ograniczonej sprawności mogą samodzielnie i bez przeszkód mogą wybrać
się na film lub spektakl teatralny.
Podobnie dzieje się z obiektami o charakterze sportowym i widowiskowym – Palau Sant Jordi, Stadion Olimpijski na Montjuïc
czy słynny stadion Camp Nou, gdzie rozgrywa swoje mecze znany na całym świecie klub piłkarski. Na osoby poruszające się na
wózkach czekają tu specjalne miejsca parkingowe, dostosowane
toalety i szerokie windy. Popularny targ Santa Caterina wyposażono w podziemny parking z miejscami dla osób na wózkach

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą również na dostosowanych do ich potrzeb rowerach poznawać miasto, jeździć na
nartach w Baqueira – Beret czy pływać w obiektach należących
Club Natació Atlètic Barceloneta, który również prowadzi lekcje
pływania dla osób o ograniczonej sprawności. Barier architektonicznych jest pozbawione również zoo w Barcelonie, mimo że liczy
sobie ponad 100 lat.
Barcelona od lat wygrywa konkursy na najlepiej przystosowane
dla potrzeb osób poruszających się na wózkach miasto. Na każdej
ulicy zainstalowano wjazdy, zjazdy, najazdy czy podjazdy, a na
wielu z nich, zwłaszcza starszych odcinkach, zastosowano trasy dla
wózkowiczów.
Dziś 90 procent transportu publicznego Barcelony jest dostosowana do potrzeb osób z najróżniejszymi dysfunkcjami. Ułatwienia
spotkamy na każdym kroku: wprowadzono łatwo dostępne drukarki biletowe zaprojektowane z udziałem osób niepełnosprawnych,
w metrze przyciski znajdują się na właściwym np. dla wózkowiczów
poziomie. W mieście ponadto można trafić również na niskie budki
telefoniczne, z których można zadzwonić, wysłać smsa czy skorzystać z internetu.
Millions of tourists make Barcelona one of the most eagerly visited
cities, fourth in Europe. It is the only city with 9 objects inscribed
on the UNESCO World Heritage List.
The capital of Catalonia has employed the “universal design” approach for years, concentrating mainly on buildings and transport
infrastructure. When the city acquired the rights to organise the
Summer Olympic and Paralympic Games in 1992, changes started
to emerge. Nowadays, there are almost no barriers preventing
people from moving freely around the city. If a street is steep and
hilly, you can use an escalator. This is why Barcelona is a reference
point for most Spanish and European cities as far as facilities for
people in wheelchairs are concerned.
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inwalidzkich oraz dostosowanymi toaletami. Dzięki szerokim
korytarzom poruszanie się po bazarze nie nastręcza żadnych
trudności.
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Almost all of the city museums meet accessibility requirements –
people with disabilities are able to move freely in them, using
elevators or ramps. Similar solutions can be found in the majority
of city theatres or cinemas, where people with limited mobility can
see a film or a play on their own and without obstacles.
The same goes for sports and performance objects – Palau Sant
Jordi arena, the Montjuïc Olympic Stadium, or the famous Camp
Nou stadium, where the worldwide-known football club plays their
matches. People in wheelchairs will find special parking spaces, adjusted toilets, and wide elevators there. The popular Santa Caterina
Market has an underground parking area with spaces for people in
wheelchairs and with adjusted toilets as well. Thanks to wide corridors, moving around the market does not cause any difficulties.
People with motor disabilities can use special bikes suited to their needs to go sightseeing in the city; they can also go skiing in
Baqueira-Beret and swim in objects belonging to Club Natació
Atlètic-Barceloneta. What is more, the club organises swimming
classes for persons with reduced mobility. The zoo in Barcelona
has no architectural barriers either, even though it is more than one
hundred years old.
Barcelona has won many competitions for cities which are best adjusted to the needs of people using wheelchairs. There are various
ramps, planes and tracks for wheelchairs on every street, especially
on the older fragments.
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Today, 90% of public transport in Barcelona is adapted to the needs of people with various impairments. Help can be found everywhere: there are easily accessible ticket printers, designed in collaboration with disabled persons, and buttons in the underground
are located in positions accessible for people in wheelchairs. There
are also low phone boxes in the city, which can be used for making
calls, sending text messages, or browsing the internet.

GDZIE ZNALEŹĆ WAŻNE INFORMACJE, INSPIRUJĄCE
PRZYKŁADY, EKSPERTÓW I POTENCJALNYCH
PARTNERÓW DLA DZIAŁAŃ NA RZECZ TURYSTYKI
DOSTĘPNEJ?
European Network for
Accessible Tourism (ENAT)

EIDD – Design for All Europe

Europejska sieć założona w Dublinie
Stowarzyszenie non-profit, zrzeszające
w 1993 roku. Jest federacją 31 organizacji
organizacje, które zajmują się badaniami, z 20 krajów Europy. Większość członków
promocją i wdrażaniem turystyki
to specjaliści w dziedzinach związanych
dostępnej. Członkowie sieci działają na
z designem. Celem sieci jest poprawa
rzecz poprawy dostępności informacji
jakości życia i tworzenie wszystkim ludziom
turystycznej, transportu, infrastruktury
równych szans uczestniczenia w każdym
oraz usług dla osób o różnych
aspekcie życia społecznego poprzez
dysfunkcjach i potrzebach. Celem jest
ideę Design for All. Sieć inicjuje projekty
wypracowywanie rozwiązań wzorcowych i upowszechnia rozwiązania służące
dla całej branży turystycznej. 
dostępności.
www.accessibletourism.org

dfaeurope.eu

WHERE TO FIND USEFUL INFORMATION, INSPIRING
EXAMPLES, EXPERTS, AND POTENTIAL PARTNERS FOR
ACCESSIBLE TOURISM PROMOTION ACTIVITIES?

European Network for
Accessible Tourism (ENAT)
A non-profit association joining
organisations working on promotion
and implementation of accessible
tourism as well as on related research.
Members of the network aim to
improve the accessibility of tourist
information, transport, infrastructure,
and services for people with various
dysfunctions and needs. Their goal is
to develop exemplary solutions for the
whole tourism industry.

EIDD – Design for All Europe
A European network established in Dublin in
1993. It is a federation of 31 organisations
from 20 European countries. Most of the
members are specialists in design-related
fields. The aim of the network is to improve
the quality of people’s lives and creating
equal chances of participating in every
aspect of social life for all people through
the idea called Design for All. The network
initiates projects and propagates solutions
enhancing accessibility.
dfaeurope.eu

www.accessibletourism.org

Działające od 1991 roku centrum
doradztwa ekonomicznego i prawnego
dla małych i średnich firm, zajmujące
się także kształceniem zawodowym.
Realizuje projekty wspierające
przedsiębiorczość w regionie. Działa na
rzecz rozwoju turystyki dostępnej, czego
przykładem jest m.in. strona internetowa
www.jedemetaky.cz z informacjami
o miejscach dostępnych w Kraju
Morwasko-Śląskim. 
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www.kazuist.cz

The League of Historical and
Accessible Cities (LHAC)
Rozpoczęty w 2010 pilotażowy program
skoncentrowany na poprawie dostępności
historycznych miast, a także promowaniu
zrównoważonej turystyki i ochrony
dziedzictwa kulturowego.
www.lhac.eu

KAZUIST
An economic and legal consulting centre
for small and medium-sized companies
and a professional education centre,
working since 1991. It carries out
projects supporting entrepreneurship
in the region. KAZUIST works for the
development of accessible tourism;
one of their achievements is the
www.jedemetaky.cz website containing
information about accessible places in
the Moravian-Silesian Region.

The League of Historical and
Accessible Cities (LHAC)
A pilot programme which started in 2010
and concentrates on the improvement of
accessibility of historical cities and promotes
sustainable tourism as well as the protection
of cultural heritage .
www.lhac.eu

www.kazuist.cz
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KAZUIST

JAK SPRAWDZIĆ, CZY MIASTO JEST DOSTĘPNE? *

HOW TO VERIFY THE ACCESSIBILITY OF A CITY? YOU
CAN START BY ASKING THE FOLLOWING QUESTIONS*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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24.

* Z raportu organizacji: Age Friendly Ireland i Centre for Excellence
in Universal Design dla Krajowego Urzędu ds. Niepełnosprawności
na podstawie Audytów Dostępności z 2014 roku.

Are there pavements on every street?
Do cars park on the pavements?
Are curbs low enough to access?
Are the pavements wide and flat?
Are pedestrian crossings located in safe and easily accessible places?
Are there pedestrian crossings and traffic lights on busy streets?
Are crossing times long enough for everyone to cross the street?
Are the pedestrian crossings equipped with audio cues?
Are there dropped curbs on the pedestrian crossings?
Do drivers give way to pedestrians?
Are parking spaces located in convenient places?
Are parking areas accessible?
Are parking meters easy to use?
Are people able to find their way in the city?
Do streets look friendly?
Are there enough litter bins and recycling bins?
Is the space free of rubbish, graffiti, and dog waste?
Are there any abandoned buildings or shop windows?
Is it easy to get to strategic points?
Are public toilets accessible and visible?
Do benches have back support and armrests?
Does urban furniture block pavements or footpaths?
Are bus/ tram/ train stops equipped with adequate shelters and seating?
What should be improved and made better?

* From Age Friendly Ireland and Centre for Excellence in Universal
Design report for the National Office for the Disabled based on
Accessibility Audits of 2014.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Czy na każdej ulicy są dostępne chodniki?
Czy samochody parkują na chodnikach?
Czy wysokości krawężników są łatwe do pokonania?
Czy chodniki są szerokie i płaskie?
Czy przejścia dla pieszych są w miejscach bezpiecznych i łatwo dostępnych?
Czy na ruchliwych ulicach są przejścia dla pieszych i sygnalizacja świetna?
Czy sygnalizacja świetlna jest włączona wystarczająco długo, żeby każdy zdążył
przejść na drugą stronę?
Czy przejścia dla pieszych mają sygnały dźwiękowe?
Czy przejścia dla pieszych mają pochyłe krawężniki?
Czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym?
Czy miejsca parkingowe znajdują się w dogodnych miejscach?
Czy parkingi są przestrzeniami dostępnymi?
Czy parkometry są łatwe w obsłudze?
Czy ludzie potrafią znaleźć drogę w mieście?
Czy ulice wyglądają przyjaźnie?
Czy liczba koszy na śmieci i pojemników na segregację jest wystarczająca?
Czy przestrzeń jest wolna od śmieci, graffiti i psich odchodów?
Czy w przestrzeni znajdują się opuszczone budynki i witryny sklepowe?
Czy do strategicznych punktów da się łatwo dojechać?
Czy toalety publiczne są dostępne i dobrze widoczne?
Czy ławki mają oparcia i podłokietniki?
Czy meble miejskie blokują chodniki lub ścieżki?
Czy przystanki autobusowe / tramwajowe / kolejowe są osłonięte wiatami i mają
miejsca do siedzenia?
Co warto poprawić i ulepszyć?
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