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2. Die Realität von Naturerlebnissen für Menschen mit Behinderungen

SAMODZIELNE DOŚWIADCZANIE NATURY 
Narzędzie oceny ścieżek przyrodniczych przeznaczonych do  

samodzielnego zwiedzania - Matryca
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Wprowadzenie

Wszystkie chętne osoby powinny mieć możliwość samodzielnego kontaktu z przyrodą. W przypadku wielu ośrodków edukacji ekologicznej  
i parków przyrody pojawia się pytanie, jak za pomocą konkretnych rozwiązań dostosować istniejącą infrastrukturę. Poruszamy te i inne tema-
ty w broszurze dotyczącej samodzielnego doświadczania natury. Broszura powstała w ramach Europejskiego projektu „Zapewnianie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą” w skrócie: Przyroda bez barier.

Niniejsza matryca jest uzupełnieniem broszury. Jest to kompleksowe narzędzie do oceny ścieżek przyrodniczych przeznaczonych do samodziel-
nego zwiedzania i ma na celu zachęcenie ludzi do zajęcia się tematem dostępności. Matryca zawiera kryteria nawiązujące do różnych potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Kryteria te są oparte na różnych zaleceniach krajowych i europejskich i mogą być wykorzystywane przez instytucje 
ochrony przyrody do dostosowania istniejących ofert. Narzędzie pomoże ocenić stan faktyczny i wprowadzić możliwe środki adaptacyjne.

Matryca skonstruowana jest według łańcucha usług, poszczególne punkty są podzielone na podpunkty - tzw. kryteria. Trzecia kolumna zawiera 
pytania pomocnicze, które uszczegóławiają zagadnienie. Kolejne kolumny pokazują, w przypadku których grup docelowych, wdrożenie nowych 
rozwiązań jest wskazane, a nawet konieczne.

Wykrzykniki wskazują na potrzebę dostosowania do potrzeb poszczególnych grup docelowych: jeden wykrzyknik wskazuje, że zmiana jest zale-
cana lub pomocna dla danej grupy, dwa wykrzykniki wskazują na pilną potrzebę wdrożenia środka w przypadku kierowania atrakcji do określonej 
grupy docelowej. Kryteria dotyczą ścieżek, zapewniania informacji oraz wyposażenia ścieżek i miejsc interesujących. Przewodnik ułatwia ocenę, 
jak można dostosować ścieżkę. Szczególnie ważne jest zapewnienie informacji zoptymalizowanych pod kątem osób z niepełnosprawnościami.

Matryca nie służy do odhaczania “dobrze” lub “źle”. Po prostu wydrukuj i przetestuj na swojej ścieżce przyrodniczej! Broszurę na temat samodziel-
nego doświadczania natury jak i matrycę znajdziesz na stronie internetowej projektu: 
https://www.nature-without-barriers.eu/pl/samodzielny-kontakt-z-przyrodą.html

Okładka: Natura na wyciągnięcie ręki na szlaku przygód w Parku Narodowym Hainich w Niemczech.
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1.1 Informacje na 
stronie internetowej

Czy strona internetowa opisująca ścieżkę jest wolna 
od barier? Czy zawiera wszystkie informacje na temat 
możliwości i ofert kontaktu z przyrodą dostępnych  
w opisywanem terenie - opis terenu, z uwzględnieniem 
stanu i występujących ograniczeń? Czy informuje o tym, 
czy dozwolony jest wstęp z psem przewodnikiem? Czy 
są dostępne oferty dla różnych grup docelowych? Dzięki 
podanym informacjom, osoby niepełnosprawne mogą 
zdecydować, czy wybiorą się na wycieczkę samodziel-
nie, czy z osobą towarzyszącą. 
Ogólnie rzecz biorąc, przed wyjazdem powinna być 
możliwość uzyskania informacji na temat wszystkich 
aspektów wymienionych w matrycy.

  

!!
  

!!
  

!!
  

!!

1. Informacje  
i komunikacja

1.2 Materiały  
informacyjne 

dostępne na miejscu

Czy są dostępne ulotki, broszury itp.: w języku Braille’a, 
obrazkowe, w języku łatwym do czytania, napisane dużą 
czcionką i w wysokim kontraście, w formie audio? Czy 
materiały są umieszczone w zasięgu osób na wózkach 
inwalidzkich?

  

!!
  

!
  

!
  

!

1.3 Dojazd i powrót Czy na stronie internetowej oraz na miejscu są dostępne 
informacje dotyczące przyjazdu i odjazdu?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!!
1.4 Orientacja na 

miejscu
Czy na miejscu znajdują się wspomagające orientację  
w terenie: informacje pisemne i znaki graficzne, komuni-
katy dźwiękowe, mapy dotykowe?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!

1.5 Kompetentny 
personel

Czy personel jest kompetentny udzielić informacji na 
temat usług i miejsc dla różnych grup docelowych telefo-
nicznie oraz odpowiedzieć na pytania na miejscu?
Czy załoga jest przeszkolona z zakresu interakcji z oso-
bami z różnymi rodzajami niepełnosprawności?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!!

Legenda: ! - zalecane / pomocne; !! - konieczne
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2.1 Miejsca  
parkingowe dla 

niepełnosprawnych

Czy liczba miejsc parkingowych dla 
niepełnosprawnych jest adekwatna do po-
trzeb i zgodna z przepisami krajowymi? Czy 
miejsce jest oznakowane międzynarodowym 
znakiem dostępności lub oznaczeniami 
poziomymi? Czy są wydzielone parkingi dla 
niepełnosprawnych i czy jest miejsce parkin-
gowe dla autokarów i busów, w razie wizyty 
osób niepełnosprawnych podróżujących  
w grupie?

  

!!
  

!
  

!

2. Dojazd i powrót 2.2 Odległość między 
parkingiem lub 

przystankiem auto-
busowym,  
a ścieżką 

przyrodniczą lub 
wolnym od barier 

wejściem do budynku

Czy parking dla niepełnosprawnych znajduje 
się odpowiednio blisko wejścia na szlak  
przyrodniczy? Czy droga prowadząca  
z parkingu do wejścia nie jest zbyt stroma? 
Czy jest dostępna usługa podwożenia  
z parkingu lub przystanku autobusowego do 
wejścia na szlak?

  

!!
  

!!
  

!
  

!!

2.3 Stan parkingu dla 
niepełnosprawnych

Czy szerokość miejsca parkingowego spełnia 
normy dotyczące minimalnych rozmiarów? 
Czy powierzchnia parkingu jest równa (nie 
powinno się stosować żwiru ani kostki  
brukowej)?

  

!!

2.4 System 
naprowadzający z 

przestrzeni publicznej 
do wejścia

Czy do pierwszego punktu informacji 
prowadzą znaki wizualne, dźwiękowe oraz 
dotykowe?Czy odpowiednia aranżacja  
przestrzeni wspiera orientację w terenie?

  

!!
  

!!
  

!
  

!!
2.5 Pozbawione ba-
rier środki transportu 

publicznego

Czy autobusy i inne pojazdy komunikacji 
zbiorowej są wolne od barier?
Czy na stronie internetowej znajduje się 
dokładny opis dojazdu transportem publicz-
nym?

  

!!
  

!
  

!
  

!
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3.1 Wejście Czy drzwi: mają szerokość przynajmniej 90 cm, 
nie mają progów, mają wygodną klamkę lub są otwiera-
ne na fotokomórkę, są wyraźnie widoczne i kontrastują 
z otoczeniem? Czy na dużych połaciach szklanych są 
naklejone oznaczenia pozwalające zauważyć szybę?

  

!!
  

!!
  

!
  

!

3. Infrastruktura 3.2 Toalety  
pozbawione barier

Czy informacje na temat dostępności i odległości do 
toalet są podane z wyprzedzeniem? Czy w budynku 
centrum znajdują się toalety dla niepełnosprawnych?
Czy na ścieżce przyrodniczej, raz na każde dwie godziny 
drogi, znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych?
Czy regularnie sprawdzane jest funkcjonowanie  
i czystość sanitariatów?

  

!!
  

!

3.3 Recepcja / kasa Czy osoby na wózkach inwalidzkich mogą bez problemu 
dostać się do recepcji? Czy jest dostępny obniżony blat 
(zgodny z wytycznymi krajowymi) pozwalający oso-
bom na wózkach i niewysokim na łatwą i komfortową 
komunikację z personelem? Czy obszar recepcji jest 
łatwy do zlokalizowania i czy kontrastuje z otoczeniem? 
Czy jest dostępna i oznakowana pętla indukcyjna do 
aparatów słuchowych?

  

!!
  

!
  

!
  

!

3.4 Nagłe wypadki ICzy można szybko opuścić budynek i dotrzeć do punktu 
zbiórki? Czy trasa nie jest niczym zablokowana? Czy są 
świetlne i dźwiękowe sygnały w razie wystąpienia nagłego 
wypadku? Czy wyjścia ewakuacyjne są oznaczone za 
pomocą świateł i dźwięku?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!!
3.5 Jedzenie i picie Czy osoby na wózkach inwalidzkich mają możliwość 

korzystania ze stołów w restauracjach? Czy menu:
napisane jest dużą czcionką (pomaga to przedstawi-
cielom wielu grup docelowych), jest dostępne w języku 
Braille’a, jest wyposażone w kod QR (po zeskanowaniu 
będzie przeczytane przez smartphone’a)? Czy infor-
macje na temat zaplecza gastronomicznego, w tym 
oferowanego menu są dostępne online?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!!
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 4.1 Ławki na trasie Czy miejsca odpoczynku dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej są odpowiednio rozmieszczone na 
szlaku? Czy ławki mają odpowiednią wysokość 
 i podłokietniki dla zapewnienia odpoczynku ramionom  
i ułatwienia przy wstawaniu? Czy takie ławki są dostępne 
również w budynku centrum?

  

!!
  

!
  

!
  

!

4. Kondycja ścieżek 
przyrodniczych i 
jakość pobytu

4.2 Szerokość 
ścieżek

Czy ścieżki mają co najmniej 150 cm szerokości (najlepiej 
180 cm, aby były łatwo dostępne dla osób na wózkach 
inwalidzkich)? Czy nie występują zwężenia poniżej 120 
cm? Czy miejsca o większym natężeniu ruchu są odpo-
wiednio szersze (por. odpowiednie normy)?

  

!!
  

!
  

!
  

!
4.3 Zagrożenia Czy na szlaku występują zagrożenia jak: zwisające 

gałęzie, duże nierówności podłoża, leżące na ścieżce 
przedmioty, niezabezpieczone krawędzie (ryzyko 
wypadnięcia wózka ze ścieżki)? Czy występują poręcze  
i odgrodzenia? Czy szlak jest regulernie sprawdzany,  
a przeszkody i zagrożenia eliminowane lub zabezpie-
czane?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!

4.4 Wpływ pogody Czy trasy stają się niedostępne podczas ciężkich warun-
ków pogodowych (deszcz, lód, śnieg)? Czy odpowiednio 
poinformowano o trudnościach związanych z pogodą?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!!
4.5 Nawierzchnia 

ścieżki 
Czy podłoże jest trudno dostępne lub zupełnie 
niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich (ze 
żwiru, z korzeniami, wgłębieniami lub szczelinami)? Czy 
występują bardzo strome podjazdy i zjazdy (powyżej 
4%) nieodpowiednie dla osób na wózkach, z innymi 
rodzajami niepełnosprawności oraz osób z wózkami 
dziecięcymi?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!!

4.6 Systemy 
naprowadzające 

Czy występują łatwe do zrozumienia systemy naprowa-
dzania głosowego, dotykowego i optycznego?

  

!
  

!
  

!
  

!
4.7 Umieszczenie 

tablic i innych 
elementów 

Czy tablice umieszczone są na wysokości umożliwiającej 
wszystkim swobodne korzystanie?
Czy włączniki i inne elementy są umiejscowione na 
wysokości optymalnej dla osób na wózkach inwalidz-
kich?

  

!
  

!
  

!
  

!
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5.1 Tworzenie ofert Czy edukatorzy są odpowiednio przeszkoleni 
i doinformowani, aby zaplanować i zapewnić 
ofertę dla osób niepełnosprawnych?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!!

5. Oferta edukacyjna 5.2 Dostosowanie 
ofert / tras do  

samodzielnego  
korzystania

Czy na ścieżce są dostępne: odpowiednie 
oznakowanie, dotykowe tablice informacyjne, 
przewodniki audio, system naprowadzający, 
aplikacja na telefon? Czy oferty są zaprojekto- 
wane w kierunku różnych zmysłów? Czy 
każda informacja jest możliwa do odebrania 
za pomocą przynajmniej dwóch zmysłów? 
Czy podano, które oferty / trasy są dostoso-
wane do których grup docelowych?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!!

5.3 Materiały 
 informacyjne na 

temat ofert

Czy materiały informacyjne w formie pisemnej 
są dostępne: w języku łatwym do czytania, 
w języku Braille’a, w dużym formacie? 
Czy istnieją przewodniki multimedialne lub 
aplikacje zawierające: szczegółowe opisy 
dla osób niewidomych, nagrania w języku 
migowym, informacje w łatwym języku?

  

!
  

!
  

!
  

!
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6.1 Hałas Czy hałas w tle nie utrudnia korzystania  
z przewodników audio lub zrozumienia  
przekazu i koncentracji (szczególnie  
dotyka to osób  z zaburzeniami słuchu  
i z trudnościami w nauce)?

  

!
  

!
  

!!
  

!

6. Otoczenie 6.2 Poziom natężenia 
ruchu

Czy wysokie natężenie ruchu nie utrudnia 
przejścia przez jezdnie?
Czy ścieżka przyrodnicza nie przecina  
obszarów o dużym natężeniu ruchu?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!

6.3 Przejścia przez 
tory i drogi, mosty

Czy przejścia są odpowiednio zabezpie-
czone i oznakowane, również za pomocą 
systemu dotykowego na ziemi, zwłaszcza na 
skrzyżówaniach i rozwidleniach?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!
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7.1 Stała dostępność 
oferty dla 

niepełnosprawnych

Czy bezbarierowe oferty są stałym elemen-
tem centrum / obszaru ochrony przyrody?

  

!!
  

!!
  

!!
  

!!

7. Zapewnienie 
trwałości

7.2 Szkolenia  
pracownicze

Czy pracownicy mają dostęp do do-
brych szkoleń z tematu pracy z osoba-
mi niepełnosprawnymi oraz zapewnioną 
możliwość ciągłego poszerzania wiedzy?

  

!
  

!
  

!
  

!

7.3 Opinia osób 
niepełnosprawnych 

Czy konsultowano oferty z osobami  
z poszczególnych grup docelowych (mogą 
one dać wartościowe wskazówki co do 
wdrażania bezbarierowych rozwiązań, 
gwarantujące ich wysoką jakość)?

  

!
  

!
  

!
  

!

7.4 Osoby  
odpowiedzialne za 

dostępność

Czy co najmniej 1 lub 2 osoby są dostatec-
znie przeszkolone i stale doszkalane  
w kwestiach dostępności?

  

!
  

!
  

!
  

!

7.5 Wymiana 
doświadczeń  

z innymi ośrodkami

Czy ma miejsce uczenie się od siebie naw-
zajem i promowanie współpracy między 
ośrodkami zapewniającymi podobne, wolne 
od barier oferty? Patrząc na przykłady naj-
lepszych praktyk, można znaleźć wzory do 
naśladowania.

  

!
  

!
  

!
  

!

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t
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8.1 Oferty dodatkowe Czy dostępne są oferty dodatkowe, np.:
kijki ułatwiają eksplorowanie natury przedsta-
wicielom wielu grup docelowych, 
silniczek doczepiany do wózka inwalidzkiego 
pozwalający osobie z niego korzystającej 
dostać się w miejsca, które w przeciwnym 
wypadku byłyby poza jej/jego zasięgiem? 
Czy nawiązano kontakt z lokalnymi sklepami 
z artykułami medycznymi, oferującymi różne 
ułatwienia?

  

!
  

!
  

!
  

!

8. Usługi dodatkowe 8.2 Tłumacze języka 
migowego

Czy dostępne są osoby z przeszkoleniem  
z języka migowego, które mogą towarzyszyć 
i pomagać przy wszelkiego rodzaju 
doświadczeniach przyrodniczych?
Czy podano kontakt do najbliższych 
tłumaczy?

  

!

8.3 Pierwsza pomoc Czy na okoliczność nagłego wypadku 
dostępna jest lista kontaktów do ośrodków 
medycznych w okolicy?

  

!
  

!
  

!
  

!
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