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Przyroda bez Barier
Tak nazywa się nasz projekt.
To samo znaczy nasze logo po angielsku.
Projekt skierowany jest do osób uczących 
o przyrodzie.

Przyrodę można poznawać na:
• oznakowanych ścieżkach przyrodniczych 
• wystawach 
• wycieczkach z przewodnikiem
• imprezach przyrodniczych 

Przyroda powinna być dostępna dla każdego:
• młodych i starych
• niewidomych
• głuchych
• chodzących i jeżdżących na wózkach

Jest to cel naszego projektu. Chcemy, aby:
ścieżki przyrodnicze były dostępne dla wszystkich, 
przewodnicy umieli pomóc każdemu w kontakcie z 
przyrodą. 
Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: 
www.nature-without-barriers.eu

Pytania? Prosimy o kontakt!

Global Nature Fund (GNF)
Hackescher Markt 4
10178 Berlin, Niemcy
Telefon: +49 30 2400 867 341
e-mail: info@globalnature.org
Strona internetowa: www.globalnature.org

German Federation of the Blind 
and Partially Sighted (DBSV)
Rungestrasse 19
10179 Berlin, Niemcy
Telefon: +49 30 285387 0
e-mail: info@dbsv.org
Strona internetowa: www.dbsv.org

Umweltdachverband GmbH
Strozzigasse 10/8-9
1080 Wien, Austria
Telefon: +43 1 401 13
e-mail: office@umweltdachverband.at
Strona internetowa: www.umweltdachverband.at

Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna“
Chopina 25/7
55-200 Oława, Polska
Telefon: +48 600 878 006 
e-mail: se.etna@wp.pl
Strona internetowa: www.etna.eko.org.pl

Lake Balaton Development Coordination Agency
Batthyány utca 1.
8600 Siófok, Węgry
Telefon: +36 84 317 002
e-mail: bftkht@balatonregion.hu
Strona internetowa: www.balatonregion.hu
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Żaba jeziorkowa

Przewodniczka objaśnia model 
zwierzęcia używając języka migowego.
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Zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji przyrodniczej 
i kontaktu z przyrodą.
Europejski projekt „Jeziora bez barier: Zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji przyrodniczej i 
kontaktu z przyrodą“ ma przyczynić się, by doświadczanie przyrody było dostępne dla każdego. Dla prawie 80 milio-
nów ludzi w Europie codzienne życie jest związane z wieloma różnymi barierami. Dostęp do przyrody często jest dla 
niepełnosprawnych bardzo utrudniony.

Bez barier
Podjazdy zamiast schodów nie wystarczą, aby uczynić miejsce wolnym od ograniczeń. Wszelkie usługi powinny 
być łatwo dostępne dla każdego, bez pomocy z zewnątrz. Służą temu np. podjazdy, język znaków, tablice opisane 
Braillem, informacje głosowe.  

Nasz projekt
Projekt opracowuje wskazówki dotyczące adaptowania ścieżek przyrodniczych i centrów edukacyjnych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Przedstawia pozytywne przykłady z czterech europejskich krajów: Polski, Węgier, Austrii i 
Niemiec. Tym projektem chcemy promować włączanie osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej oraz inspirować 
wszystkich Europejczyków na rzecz przyrody. 

Projekt ma pokazać edukatorom przyrodniczym, jak dostosować swoją ofertę, aby była dostępna dla wszystkich.  
W tym celu powstaje poradnik, który podsuwa pomysły i metody pomocne w tworzeniu ofert. 

W ramach projektu chcemy odpowiedzieć na dwa pytania:
1. Jak wzbogacić zakres wycieczek przyrodniczych z przewodnikiem dla osób niepełnosprawnych?
2. Jak opracować lub przystosować ścieżki przyrodnicze, by niepełnosprawni mogli z nich samodzielnie korzystać?

Oferty dla edukatorów przyrodniczych
W ramach projektu powstaną:

• poradnik dla organizatorów wycieczek przyrodniczych z przewodnikiem
• praktyczne propozycje dostosowania ścieżek przyrodniczych do samodzielnego korzystania
• modelowy opis przebudowy ścieżek przyrodniczych, by wyeliminować bariery fizyczne i komunikacyjne 
• metodyczne wskazówki do pracy z czterema grupami docelowymi niepełnosprawności w zakresie: poruszania 

się, wzroku, słuchu i ograniczeń poznawczych. 
• webinaria na temat korzystania z opracowanych materiałów

Wszelkie informacje są dostępne w Internecie do swobodnego i bezpłatnego korzystania. Poradniki i inne  
pomocne materiały, takie jak wideo z językiem migowym, przewodniki czytane, przykłady map dla niewidomych i 
niedowidzących, informacja w prostym języku są dostępne na stronie: www.nature-without-barriers.eu.
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Dotykowe symbole (liścia i chrząszcza), 
ułatwiające niewidomym i niedowidzącym  
poruszanie się po centrum edukacyjnym „Dom 
Lasu“ w Sztutgarcie w Niemczech. 

Jezioro Balaton jest jednym z obszarów, na których wdrażany jest projekt „Nature without Barriers“
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