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Turystyka osób z niepełnosprawnościami
w województwie podlaskim

. . 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii, zrealizowane przez Podlaską Regionalną Organizację 
Turystyczną w 2020 roku.

Koszt realizacji działań: 92 577,92 zł
Kwota dotacji: 67 657,92 zł



Główne cele

. . 

o Podwyższenie wiedzy i świadomości kadr branży turystycznej 
województwa podlaskiego na temat turystyki osób 
z niepełnosprawnościami

o Ułatwianie dostępu osobom z niepełnosprawnościami do atrakcji 
turystycznych województwa podlaskiego

o Integracja podlaskiej branży turystycznej oraz turystów 
z niepełnosprawnościami



Grupa docelowa

. . 

o Przedstawiciele branży turystycznej z obszaru województwa podlaskiego

o Właściciele obiektów i produktów turystycznych

o Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji związanych 
z turystyką oraz pracujących z osobami z niepełnosprawnościami

o Pracownicy punktów informacji turystycznej



Główne działania

. . 

o Konferencja „Turystyka osób z niepełnosprawnościami”

o Integracyjny spływ kajakowy

o Publikacja „Podlaskie dostępne. Turystyka dla osób z niepełnosprawnościami”

o Szkolenie kadr branży turystycznej w kierunku świadczenia usług 
turystycznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami





Konferencja „Turystyka osób z niepełnosprawnościami”

. . 

Konferencja odbyła się 17 września 2020 r. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego, Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, pracownicy parków 
narodowych i krajobrazowych, samorządów lokalnych, lokalnych organizacji turystycznych, 
lokalnych grup działania, punktów informacji turystycznej, a także hotelarze, organizatorzy 
turystyki, kwaterodawcy, osoby z niepełnosprawnościami (w tym paraolimpijczycy) oraz 
przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.



Konferencja „Turystyka osób z niepełnosprawnościami”

. . 

Celem konferencji było podniesienie świadomości jej uczestników na temat konieczności 
zwiększenia dostępności atrakcji turystycznych województwa podlaskiego osobom 
z niepełnosprawnościami, a także integracja podlaskiej branży turystycznej 
ze środowiskiem reprezentującym osoby z niepełnosprawnościami. 

Uczestnicy Konferencji wysłuchali wystąpień dotyczących szeregu zagadnień. Poznali główne formy i funkcje turystyki osób 

z niepełnosprawnościami, zrozumieli potrzeby osób niesłyszących oraz słabosłyszących, poznali aktywne formy turystyki w odniesieniu 

do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.



Konferencja „Turystyka osób z niepełnosprawnościami”

. . 

Realizując zadanie zadbano o kompleksowość programu Konferencji. Zaproszono 
ekspertów, którzy odpowiadali na pytania dotyczące pracy na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami. Druga część spotkania uzupełniła wiedzę 
uczestników o informacje praktyczne. 

Przeanalizowano treść zapisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jak również

przepisy dotyczące dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Cykl prelekcji zakończono 

zreferowaniem głównych problemów wynikających z niedostosowania obiektów turystycznych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami, po czym nastąpiła dyskusja z uczestnikami Konferencji.









Integracyjny spływ kajakowy

. . 

18 września 2020 r., odbył się integracyjny spływ kajakowy Czarną Hańczą, który pokazał 
bariery stojące na drodze osób z niepełnosprawnościami do pełnego i zadowalającego 
korzystania z jednej z atrakcji turystycznych województwa podlaskiego.
Spływ odbył się pod profesjonalną opieką wykwalifikowanych specjalistów.











Publikacja „Podlaskie dostępne. Turystyka dla osób 
z niepełnosprawnościami”

. . 

„Podlaskie dostępne. Turystyka dla osób z niepełnosprawnościami” 
to 140-stronicowy przewodnik, który przybliża atrakcje turystyczne województwa 
podlaskiego pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W wydawnictwie znajdują się propozycje wycieczek, a każdy z rozdziałów podsumowuje informator z danymi kontaktowymi punktów 

informacji turystycznej, atrakcji turystycznych i obiektów noclegowych. Dla zwiększenia dostępności treści wydawnictwo zawiera 

piktogramy opisujące dostosowanie obiektów, szlaków i atrakcji turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Publikacja jest przyjazna osobom słabowidzącym dzięki zastosowaniu odpowiedniej czcionki i kontrastów.





Szkolenie kadr branży turystycznej w kierunku świadczenia usług 
turystycznych z uwzględnieniem potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami

. . 

Turyści z niepełnosprawnościami to osoby, które podczas imprez turystycznych 
napotykają na wiele barier. Można je podzielić na dwie grupy. 
Bariery infrastrukturalne i architektoniczne, do których zalicza się: transport, 
zakwaterowanie, dostęp do atrakcji turystycznych, niedostosowane miejsca, etc.
Bariery informacyjne i kompetencyjne, takie jak brak wiedzy kadry obsługi turystyki 
nt. potrzeb i sposobu obsługi osób z niepełnosprawnościami, co wynika często ze 
słabego wyszkolenia personelu branży turystycznej. 

Brak wykwalifikowanej kadry branży turystycznej, która zna specyfikę tego środowiska i potrafi świadczyć usługi z uwzględnieniem potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami, powoduje ograniczenie dostępu tym osobom do turystyki, pomimo jej niezaprzeczalnych walorów i pozytywnego wpływu 

rehabilitacyjnego. Istotne jest szkolenie kadr obsługi turystyki w zakresie uwarunkowań uprawiania turystyki przez osoby z niepełnosprawnościami, 

co może zwiększyć szansę ich uczestniczenia w tej dziedzinie aktywności, którą określa się jako jedną z najskuteczniejszych form rehabilitacji.



Szkolenie kadr branży turystycznej w kierunku świadczenia usług 
turystycznych z uwzględnieniem potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami

. . 

Szkolenie pn. „Turystyka dostępna i obsługa osób z niepełnosprawnościami” odbyło się 
online 18 grudnia 2020 r.

Zagadnieniami poruszonymi podczas szkolenia była problematyka turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami, jej formy oraz

dostosowanie obiektów turystycznych i organizacja imprez z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Omówiono podstawy prawne,

etyczne i psychologiczne związane z turystyką osób z niepełnosprawnościami, pierwszą pomoc i specyfikę asystowania osobie 

z dysfunkcją wzroku, narządu ruchu, mowy lub słuchu. 

Szkolenie poprowadził Wojciech Grabowski – Prezes Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS”.





ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok

85 653 77 97
biuro@podlaskie.it
www.podlaskie.it

www.podlaskie.travel
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