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„Obszar chroniony, obszar dostępny” 
projekt realizowany w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego 

i krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami 

i wdrożenie wybranych elementów tego modelu przez 10 parków (narodowych lub 

krajobrazowych) w Polsce. Model składa się z części opisowej (wraz z załącznikami), podzielonej na 

część teoretyczną i praktyczną oraz części diagnostycznej (dwóch matryc).  

Zagadnienia teoretyczne obejumją 3 aspekty:  

  

 

Zagadnienia praktyczne opisują 4 obszary dostępności parków przyrodniczych: 

 

 Każdy obszar podzielony został na szczegółowe zagadnienia, w których określone zostały 

działania jakie należy podjąć, żeby zwiększyć dostępność parku. 
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Wdrażanie dostępności może zostać zaprojektowane z uwzględnieniem jednego z trzech 

poziomów: 

 

 

Zapewnianie dostępności parku możliwe jest tylko wtedy, kiedy obejmie wszystkie elementy 

proponowanego w modelu tzw. „łańcucha dostępności”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupy osób o specjalnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, do których 

skierowane są dostosowania zaproponowane w modelu: 
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Każdy obszar podzielony został na szczegółowe zagadnienia, w których określone zostały 

działania jakie należy podjąć, żeby zwiększyć dostępność parku: 

 

Każde zagadnienie zostało opisane w modelu i szczegółowo rozpisane w matrycach 

diagnostycznych: 

I – dotyczącej budynków i ich otoczenia, 

II – dotyczącej szlaków pieszych, organizacji i edukacji. 

• 1.1 Organizacja dostępności i procedury

• 1.2 Podnoszenie kompetencji kadry parku przyrodniczego

• 1.3 Współpraca parku z organizacjami pozarządowymi

• 1.4 Wolontariusze w parku przyrodniczym

Obszar organizacyjny

• 2.1 Szlaki piesze

• 2.2 Urządzenia obsługi ruchu turystycznego w obrębie szlaków pieszych

• 2.3 Powierzchniowe obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe w obrębie szlaków 
pieszych

• 2.4 Obiekty budowalne na terenie parku – strefa przed drzwiami, drzwi, ciągi 
komunikacyjne, pomieszczenia wewnętrzne

• 2.5 Obiekty budowalne na terenie parku - ruch pionowy

• 2.6 Stanowiska parkingowe

Obszar architektoniczny uwzględniający architekturę 
krajobrazu

• 3.1 Dostosowanie informacji turystycznej stron internetowych

• 3.2 Mobilność na terenie parku przyrodniczego

• 3.3 Oznakowanie obiektów terenowych i wnętrz budynków oraz elementy 
informacyjne

• 3.4 Publiczne toalety i ich wyposażenie

• 3.5 Gastronomia zorganizowana i zakwaterowanie

• 3.6 System ostrzegania o warunkach pogodowych

• 3.7 Bezpieczeństwo

Obszar techniczny

• 4.1 Zwiedzanie

• 4.2 Wystawy i eksponaty

• 4.3 Zajęcia grupowe - lekcje muzealne, warsztaty, prelekcje, pogadanki, imprezy 
zorganizowane

• 4.4 Zajęcia terenowe – wycieczki piesze, rowerowe, rajdy. Turystyka letnia i zimowa

Obszar edukacyjno-społeczny



Szczegółowe informacje dotyczące modelu dostępnego parku przyrodniczego oraz informacje o 

planowanym naborze wniosków o grant w projekcie „Obszar chroniony, obszar dostępny”, 

znajdują się na stronie www.pfron.org.pl , pod numerem telefonu: (22) 50 55 481, 880 787 165 lub 

pod adresem e-mail: turystyka@pfron.org.pl 
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