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PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ I DOBRE PRAKTYKI

Nowoczesne społeczeństwo –
to zapewnienie wszystkim ludziom równych szans

Opracował Artur Tusiński
Podkowa Leśna 15.10.2014 r.

Przestrzeń przyjazna to przestrzeń pozbawiona barier architektonicznych
i gwarantująca bezpieczne poruszanie się.

• Na jakość przestrzeni wpływa wiele elementów :
- sposób zagospodarowania,
- rodzaj zastosowanych urządzeń,
- elementy małej architektury,
- oświetlenie,
- sposób jej użytkowania.

Muszyna –ogród
sensoryczny

Uwarunkowania prawne
Konstytucja RP
„Wszyscy obywatele mają równe prawa”

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne „mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą
podlegać dyskryminacji”

Prawo Budowlane
art. 5 pkt 4 formułuje wymóg zapewnienia warunków do korzystania z
obiektów przez osoby niepełnosprawne.
Każdy obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i
budować w sposób zapewniający niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ,
• ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ,
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
• Dokument podstawowy Europejskiej Konferencji „Dyskryminacja poprzez projekt” (“ Discrimination by
Design”), z dnia 3 grudnia 2001 r. w trakcie Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Build for All –
Reference Manual, Luksemburg 2006
• Rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 37/53 z dnia 3 grudnia 1982 r.
• Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, Rezolucja Organizacji Narodów
• Agenda 22, Deklaracja Madrycka z 2002 r.

Zjednoczonych nr 48/96 z dnia 20 grudnia 1993 r.,
Jest to ważne przesłanie skierowane do decydentów kształtujących lokalną politykę społeczną, aby w
swoich działaniach propagowały idee integracji, zrozumienia potrzeb i praw osób niepełnosprawnych i
były odpowiedzialne za kształtowanie przestrzeni publicznej. Podstawową zasadą odnoszącą się wprost
do środowiska fizycznego, a w szczególności przestrzeni publicznej jest zasada 5, mówiąca o dostępności,
a która brzmi: „Państwa (organizacje, władze lokalne) powinny zdawać sobie sprawę z ogromnego
znaczenia problemu dostępności w procesie wyrównywania szans we wszystkich sferach życia
społecznego. Wobec osób dotkniętych jakąkolwiek formą niepełnosprawności, Państwa powinny:
1. inicjować programy działania zmierzające do udostępnienia im środowiska fizycznego;
2. wprowadzić rozwiązania ułatwiające dostęp do informacji i środków komunikacji międzyludzkiej”.

Dostęp do przestrzeni publicznej
• Budynki użyteczności publicznej
Lp.

Najważniejsze aspekty w ocenie dostosowania budynków na potrzeby osób z ograniczeniami
mobilności i percepcji

1.

Utwardzone dojścia

2.

Miejsca postojowe dla samochodów

3.

Bramy, furtki

4.

Pochylnie

5.

Drzwi wejściowe do budynku

6.

Drzwi wewnętrzne

7.

Dostęp do wind, kondygnacji użytkowych

8.

Windy

9.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Warszawa – biuro obsługi
klienta

Budynki niedostosowane

• Budynek Urzędu Miasta – brak całkowitego dostępu z zewnątrz i dostosowania w
wewnątrz
Dzwonek, który znajduje się przy schodach, nie wiadomo do czego służy, brak oznaczeń, a donice ustawione
z zielenią ograniczają możliwość manewrowania wózkiem

• Biblioteka

• Ośrodek Pomocy Społecznej
• Budynki
komunalne
• Stawisko
• Liceum, na ul. Wiewiórek

Budynki dostosowane i częściowo dostosowane

Zespół Szkół - w pełni
przystosowany (choć

• Przychodnia, ul Błońska
-

korzystanie z windy jest możliwe
tylko po uprzednim poproszeniu o
jej otworzenie)

wewnątrz zainstalowano podnośnik

przy schodach, budynek posiada rampę
i toaletę

CKiO – Pałacyk- posiada windę
wewnątrz budynku, toaletę, brak
progu w drzwiach.
Dojście do pałacyku jest
nieoświetlone.

CKiO – dawny MOK, ul. Świerkowa
Budynek został zmodernizowany w tym roku, posiada toaletę dla
niepełnosprawnych
Dojazd rampą jest utrudniony ze względu na brak połączenia jej z ciągiem
komunikacyjnym – chodnikiem. Wjazd na nią jest z terenu nieutwardzonego i
błotnistego

Przed większością budynków brakuje miejsc postojowych dla
niepełnosprawnych tzw. kopert, brakuje oznaczeń kontrastowych na biegach
schodowych. Takie oznaczenie powinna mieć krawędź pierwszego i
ostatniego stopnia biegu schodowego. Brak dostosowanych toalet w
przestrzeni publicznej (poza budynkami) dla osób o różnych możliwościach i
odpowiedniego oświetlenia.

Ciągi komunikacyjne
ul. Myśliwska

ul. J. Pawła II
ul. Parkowa

ul. Bukowa

ul. Kwiatowa

ul. Jelenia

Parking
przy
bibliotece

ulica
Akacjowa

ul. Akacjowa
•

dojście do ośrodka
kultury

ul. Myśliwska

chodnik
na terenie
MOK

Przestrzenie publiczne otwarte wg WHO
• Chodniki gładkie, dobrze utrzymane, wyrównane, nieśliskie, wystarczająco szerokie i
wyposażone w niskie krawężniki zwężające się ku drodze.
• Chodniki pozbawione przeszkód ( samochodów, słupów, drzew, psich odchodów, śniegu),
piesi mają pierwszeństwo w ich użytkowaniu.
• W regularnych odstępach, na drogach rozmieszczone są przejścia dla pieszych – bezpieczne
i bez barier
• Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa na przejściach ze światłami, z odpowiednio
dostosowanym czasem potrzebnym na przejście przez ulice.
• Zasady ruchu, regulacje dotyczące przepuszczania pieszych są wyraźnie komunikowane i
ściśle przestrzegane
• Separacja ścieżek rowerowych od ruchu pieszego
• Bezpieczeństwo we wszystkich otwartych przestrzeniach i budynkach jest priorytetem i
powinno być promowane np. odpowiednim oświetleniem, patrolami policji, wsparciem
inicjatyw wspólnotowych i indywidualnych
• Tereny zielone są dobrze utrzymane i bezpieczne. Toalety ( dobrze oznakowane ) oraz
miejsca do siedzenia są łatwo dostępne i dostosowane do osób o różnych możliwościach.
Ławki są rozmieszczone w regularnych odstępach i są kontrolowane pod kątem uszkodzeń i
czystości.

Place zabaw
• place zabaw dla dzieci i nowo powstające miejsca rekreacyjne nie
są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości
podjazdu wózkiem, miejsc do siedzenia, odpowiedniej szerokości
furtek.

Dobre praktyki

Podsumowanie
• Przestrzeń publiczna jest miejscem nawiązywania więzi międzyludzkich, stosunków sąsiedzkich, służy
rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego jest miejscem spotkań i interakcji mieszkańców, w związku z
tym powinna być pod szczególną opieką władz samorządowych.
• Aby przestrzeń dobrze służyła rozwojowi lokalnej społeczności musi być przyjazna wszystkim, czyli
dostępna dla każdego, bez względu na jego sprawność ruchową lub poznawczą. Taka przestrzeń jest
konieczna do zapewnienia pełnej integracji pomiędzy jej użytkownikami.
• W całym procesie podejmowania decyzji i przeprowadzania inwestycji – budowa dróg, budowa
budynków, remonty itp. należy sięgać i odwoływać się do najnowszych i innowacyjnych rozwiązań z
zakresu zmniejszania barier i przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych.
• Urzędy i instytucje publiczne spełniają istotną rolę w życiu mieszkańców miasta. Dlatego też
funkcjonalność i dostępność do tych obiektów powinna być dla administratorów rzeczą najwyższej
troski.
• W obiektach w których niskonakładowe inwestycje pozwoliłyby zaspokoić potrzeby osób o różnych
możliwościach i sprawności, należy podejmować w kolejności np. dojście do rampy MOK.

• Nowoprojektowane i budowane drogi oraz miejsca postojowe powinny uwzględniać rozwiązania
wychodzące naprzeciw osobom niepełnosprawnym i w gorszej kondycji ruchowej.
• Ważne jest aby władze w planowaniu i modernizacji miasta uwzględniały potrzeby osób
niepełnosprawnych starszych, tak aby nie musiały być zależne od innych (zamknięte windy w
budynkach), ale mogły stać się pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej ( prawo miejscowe np.
zapisy w Planie Miejscowym dot. budynków usługowych, gastronomicznych i innych)

