
A projekt keretében 4 európai ország területéről 5 partnerszervezet működik együtt a természeti élmények 
hozzáférhetőségének javítása érdekében:

A jelen kiadvány megjelenésének az Európai Bizottság általi támogatása nem tekinthető a tartalom jóváhagyásának, 
mely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasz- 
nálásáért. Projekt azonosító: 2018-1-DE02-KA204-005222

Természet korlátok nélkül
Ez a projekt neve. Ezt tartalmazza a projekt logója is.
A projekt keretében nemzeti parkokkal dolgozunk 
együtt. A nemzeti parkokban sokat tanulhatunk a 
természetről.

A Nemzeti Parkok által nyújtott élmények:
• Turistajelzéssel ellátott túraútvonalak.
• Vezetett túrák.
• Kiállítások.
• Különböző programok.

Ezeket az élményeket mindenki számára 
elérhetővé kell tenni:
• Fiatalok és idős emberek számára.
• Vak és siket személyek számára.
• Gyalogosok és kerekes székkel közlekedők számára.
• Tanulási nehézséggel küzdő emberek számára.

Ezért valósítjuk meg ezt a projektet.
Arra összpontosítunk, hogy:
Miként lehetne a nemzeti parkokat mindenki számára 
elérhetővé tenni? Hogyan segíthetik a nemzeti park 
munkatársai, hogy a természet adta élményeket bárki 
megtapasztalhassa? A projektünkről többet megtudhat 
az interneten: www.nature-without-barriers.eu

Kérdése van? Keressen minket!

Global Nature Fund (GNF)
Hackescher Markt 4
10178 Berlin, Németország
Telefon: +49 30 2400 867 341
Email: info@globalnature.org
Internet: www.globalnature.org

German Federation of the Blind 
and Partially Sighted (DBSV)
Rungestrasse 19
10179 Berlin, Németország
Telefon: +49 30 285387 0
Email: info@dbsv.org
Internet: www.dbsv.org

Umweltdachverband GmbH
Strozzigasse 10/8-9
1080 Wien, Ausztria
Telefon: +43 1 401 13
Email: office@umweltdachverband.at
Internet: www.umweltdachverband.at

Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna“
Chopina 25/7
55-200 Oława, Lengyelország
Telefon: +48 600 878 006 
Email: se.etna@wp.pl
Internet: www.etna.eko.org.pl

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Batthyány utca 1.
8600 Siófok, Magyarország
Telefon: +36 84 317 002
Email: bftkht@balatonregion.hu
Internet: www.balatonregion.hu
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A kis tavibéka.

A túravezető jelnyelven mutat be  
egy állatot.

!



A környezeti neveléshez és természeti élményekhez való hozzáférés  
biztosítása a fogyatékossággal élő emberek számára
A „Természet akadályok nélkül / Tavak határok nélkül: A környezeti neveléshez és természeti élményekhez való hozzá-
férés biztosítása a fogyatékossággal élő emberek számára” elnevezésű projekt célja, hogy a természet mindenki 
számára valódi élmény lehessen. Európában közel 80 millió ember él úgy, hogy a természeti értékek megismerése 
akadályt jelent a számukra. A fogyatékos embereknek gyakran okoz nehézséget a természettel való ismerkedés.

Akadálymentesítés
Rámpák építése a lépcsők helyett nem elég egy terület akadálymentesítéséhez. Az akadálymentesítés azt jelenti, 
hogy a szolgáltatások külső segítség nélkül is mindenki számára elérhetők legyenek. Ezt segítik a rámpák, vagy  
az egyszerű szóhasználattal megfogalmazott tájékoztató anyagok, jelnyelvi videók vagy Braille-írással készült  
információs táblák is 

A projekt bemutatása
A projekt ajánlásokat fogalmaz meg a tanösvények, a túraútvonalak és a látogatóközpontok akadálymentesítésének 
elősegítése érdekében. Jó példákat mutat be négy európai ország, Lengyelország, Magyarország, Ausztria és 
Németország területéről. A projekt megvalósításával a célunk, hogy elősegítsük a fogyatékossággal élő emberek 
integrációját a társadalomba, és minden európai lakost arra ösztönözzünk, hogy kimozduljon a természetbe.

A projekt célja, hogy segítséget nyújtson a környezetismerettel foglalkozó oktatóknak, hogy a szolgáltatásokat a 
fogyatékossággal élő emberek is igénybe vehessék.  A projekt ötleteket, javaslatokat ad, hogyan lehet a kínálatot 
átalakítani.

A projektben két fontos kérdésre keressük a választ:
1. Hogyan fejleszthetjük a szervezett túrákat, hogy azokon a fogyatékos emberek is részt tudjanak venni?
2. Hogyan lehetne átalakítani a tanösvényeket, hogy a fogyatékos személyek egyedül is használhassák őket?

A környezetismerettel foglalkozó nevelők segítése
A projekt keretében az alábbi intézkedések kerülnek megvalósításra:

• Útmutató, segítve a vezetett túraútvonalak adaptálását a fogyatékos emberek számára
• A tanösvények, túraútvonalak akadálymentesítését segítő gyakorlati javaslatok
• A tanösvények és a túraútvonalak akadálymentes kialakításának modellje: a fizikai és kommunikációs akadályok 

elhárítása
• Módszertani kézikönyv, hogyan viselkedjünk fogyatékos személyekkel: mozgás-, látás- és hallássérültekkel, 

valamint értelmi fogyatékosokkal
• Webináriumok szervezése a kidolgozott anyagok célzott felhasználásának elősegítése érdekében

A projekt keretében készült dokumentumok szabadon hozzáférhetőek az interneten. Az útmutatók és egyéb 
anyagok, mint pl. a jelnyelvi videók, hanganyagok, a vakok és látássérültek számára készült tapintható térképek,  
valamint az egyszerű szókinccsel megfogalmazott leírások megtalálhatóak a projekt honlapján a  
www.nature-without-barriers.eu címen.
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A tapintható jelek segítenek a vak és látássérült 
emberek számára tájékozódni a Stuttgartban  
található „House of Forest“ oktatási központban.

A Balaton hazánk egyik legfontosabb természeti kincse és egyben a „Természet akadályok nélkül” 
című projekt egyik területe
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