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TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH

   Uprawianie  różnych  form  turystyki  stanowi  ogromną  szansę  dla  osób  niepełnosprawnych. 
Sprzyjając  ograniczaniu  konsekwencji  niepełnosprawności  w  sferze  psychicznej  i  fizycznej, 
jednocześnie  stanowi  płaszczyznę  integracji  społecznej  osób  niepełnosprawnych  i  ich  rodzin  z 
osobami  zdrowymi.  Ponieważ  liczba  osób  niepełnosprawnych  w Polsce  ciągle  rośnie,  turystyka 
powinna znaleźć się w kręgu zainteresowań Państwa.

   Niepełnosprawność przybiera różne postaci. W powszechnej świadomości ograniczana jest często 
do  trwałej  niepełnosprawności  ruchowej.  Tymczasem  rośnie  też  grupa  osób  z  innymi 
niepełnosprawnościami.

   Polskie  Towarzystwo  Turystyczno  Krajoznawcze,  ponad  30  lat,  stara  się  pomóc  osobom 
niepełnosprawnym w realizacji  krajoznawczych i turystycznych marzeń, "wyciągając" je na łono 
przyrody, na krajoznawcze ścieżki i turystyczne szlaki. Dlatego tak ważne jest, z uwagi na rosnąca 
rolę turystyki i krajoznawstwa w procesie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a tym 
samym ze względu na jej olbrzymi wpływ na integrację tej grupy, podjęcie działań stwarzających 
wszystkim niepełnosprawnym szansę uprawiania różnych form aktywności oraz informowanie ich o 
takich możliwościach.

   Projekt  „TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH" realizowany przez Polskie  Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze przy wsparciu Unii Europejskiej, powstał z potrzeby serca. Wszystkim tym, którzy 
chcą  uprawiać  turystykę  aktywną,  chcielibyśmy  zaprezentować  infrastrukturę  turystyczną, 
przybliżyć miejsca, po których wędrować może każdy bez względu na stopień niepełnosprawności,  
a  także  poinformować  o  występujących  utrudnieniach,  czy  ograniczeniach.  Poprzez  czynne 
uczestnictwo w tym projekcie, chcielibyśmy pokazać osobom niepełnosprawnym, że TURYSTYKA 
JEST DLA WSZYSTKICH.

   W ramach projektu, który realizowany jest na terenie całego kraju, chcemy sprawdzić dostępność 
dla osób niepełnosprawnych obiektów noclegowych, gastronomicznych, kulturalnych, sportowych i 
zabytkowych, a także szlaków turystycznych, parków narodowych i krajobrazowych oraz środków 
transportu.  Chcemy  też  na  bieżąco  informować  na  naszej  stronie  internetowej  o  imprezach 
turystyki kwalifikowanej, odbywających się na terenie kraju, których programy przewidują trasy dla 
WSZYSTKICH. Wykaz tych obiektów i imprez znajdzie się na tworzonej w ramach projektu stronie 

www.turystykadlawszystkich.pl  [wWw].  Ponieważ  chcemy,  aby  z  informacji  na  niej  zawartych 

korzystały wszystkie osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny, docelowo stworzymy też możliwość 
oglądania strony przez osoby niedowidzące. Z myślą o niepełnosprawnych turystach zagranicznych, 
planujemy również stworzenie strony w wersji angielskiej.

    Projekt ten jest realizowany dzięki wolontariuszom oraz jak zawsze ofiarnej kadrze społecznej 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
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