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Streszczenie
O1 „Raport mapujący” przedstawia podsumowanie usług w zakresie turystyki bez granic w Europie w oparciu o
wcześniejsze badania i dane rynkowe oraz ocenę warunków i możliwości doskonalenia tych usług na obszarach
naturalnych i wiejskich. Raport przedstawia wyniki nowych ankiet przeprowadzonych wśród (1) odwiedzających
z niepełnosprawnościami oraz innymi szczególnymi wymogami w zakresie dostępu i (2) małych i średnich
przedsiębiorstw z branży turystycznej z 6 krajów, a także wyniki wywiadów przeprowadzonych z interesariuszami
projektu z branży turystycznej podczas spotkania grupy fokusowej przy okrągłym stole. Zawiera omówienie
głównych barier dla podróżowania po obszarach naturalnych i wiejskich oraz wyzwań, jakim muszą stawiać
czoła przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Wnioski zostaną wykorzystane do zidentyfikowania konkretnych
tematów, które należy uwzględnić podczas szkoleń w zakresie turystyki bez granic, jak również typów interwencji
szkoleniowych, które mogłyby pomóc właścicielom i managerom firm turystycznych usunąć istniejące bariery
i wyjść naprzeciw wymaganiom podróżnych o szczególnych potrzebach w kwestii dostępności. Przedstawiono
tu również wyniki badań źródłowych, listę publikacji online i inne zasoby umożliwiające opracowywanie treści
szkoleniowych w ramach projektu ACCESS-IT.
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1. Podsumowanie realizacji projektu
Niniejszy Raport mapujący na temat czynników warunkujących dostępność turystyki na
obszarach naturalnych i wiejskich to pierwszy z rezultatów projektu ACCESS-IT. Został
oznaczony jako „Rezultat O1”.
Działania wchodzące w zakres O1 są następujące:
•

O1. Badania źródłowe

•

O1. R1 Metodologia badań, w tym kwestionariusze ankiet dla grup docelowych

•

O1. R2 Raport dotyczących wyników ankiet przeprowadzonych wśród grup docelowych,
w tym osób o szczególnych potrzebach w zakresie dostępności oraz małych i średnich
przedsiębiorstw z branży turystycznej działających na obszarach naturalnych i wiejskich

•

O1. R3 Raport dotyczących spotkań interesariuszy projektu przy okrągłym stole, w tym
interesariuszy z branży turystycznej.

Głównym celem niniejszego raportu mapującego jest przedstawienie ogólnego rozumienia
kontekstu, w jakim projekt jest realizowany. Raport rozpoczyna się od podsumowania
głównych cech dostępnej turystyki oraz jej rozwoju w Europie w oparciu o krótkie omówienie
odnośnej polityki, regulacji prawnych i wyników wcześniejszych badań nad podażą i popytem
na takie usługi na rynku.
Na podstawie badań źródłowych określono kluczowe wytyczne, projekty i inicjatywy
ukazujące, jakie konkretne działania można wdrożyć w celu poprawy oferty dostępnej
turystyki na obszarach naturalnych i wiejskich w oparciu o ogólne wymogi dotyczące
dostępności dla grup docelowych.
Partnerzy projektu ACCESS-IT przeprowadzili wśród odwiedzających oraz małych i średnich
przedsiębiorstw dwie ankiety internetowe, skupiając się na ofercie turystycznej dla osób
z niepełnosprawnościami, seniorów i innych osób o szczególnych potrzebach w zakresie
dostępności. Podsumowano główne wyniki, dzięki czemu uzyskano informacje na temat
rodzajów aktywności turystycznej, które są najpopularniejsze wśród tych grup docelowych,
najczęściej napotykanych przez nie barier oraz rozwiązań zapewnianych w konkretnych
miejscach. Szczegółowe wyniki wraz tabelami z danymi statycznymi oraz wykresy
przedstawiono w dwóch Załącznikach.
Na podstawie wyników spotkań z interesariuszami projektu przy okrągłym stole poszczególni
partnerzy przygotowali raport przedstawiający opinie zaproszonych uczestników, w tym
odwiedzających, przedstawicieli firm, decydentów i ekspertów w dziedzinie dostępnej
turystyki. To doświadczenie pozwoliło zrozumieć, co konkretnie motywuje firmy z branży

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakkolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

ACCESS-IT: Innowacje w zakresie turystyki bez granic na obszarach naturalnych i wiejskich
Umowa o udzielenie dotacji : 2019-1-PL01-KA202-065140

turystycznej do wejścia na rynek usług dostępnej turystyki, jakie kroki należy podjąć i w jaki
sposób inwestycje mogą przyczynić się do stworzenia odpowiedniej oferty, a tym samym
większego zadowolenia klientów i wyższych dochodów.
Łącząc wyniki badań źródłowych, ankiet internetowych i wywiadów grupowych, w raporcie
podsumowano główne tematy dotyczące turystyki bez granic, na których należy się skupić
podczas szkoleń dla właścicieli, managerów i pracowników firm turystycznych oraz studentów
kierunków związanych z turystyką i hotelarstwem.
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2. Badania źródłowe
2.1. Metoda mapowania
Pierwsza część Raportu mapującego jest oparta na wynikach badań źródłowych polegających
na zebraniu i analizie już opublikowanych materiałów w formie dostępnych dokumentów,
norm, wytycznych, stron internetowych, artykułów i źródeł cyfrowych dotyczących polityki
turystycznej (bazy danych, dane analityczne, aplikacje, prezentacje audio i wideo itp.).
Badania źródłowe prowadzono pod kierownictwem ENAT, ale uczestniczyli w nich wszyscy
partnerzy, gromadząc odpowiednie materiały źródłowe i przesyłając je do internetowej bazy
danych projektu.
Zostały one następnie podsumowane w formie arkuszy kalkulacyjnych z listami
najistotniejszych materiałów szkoleniowych dotyczących dostępnej turystyki oraz bibliografią
opatrzoną przypisami. Odnośniki do tych list zamieszczono w kolejnych częściach niniejszego
raportu.

2.2. Definicja turystyki dostępnej
Na podstawie jednej z najważniejszych publikacji w omawianej dziedzinie, „Accessible Tourism:
Concepts and issues” („Turystyka dostępna: koncepcja i problematyka”) podano następującą
definicją turystyki dostępnej:
„Turystyka dostępna jest formą turystyki wymagającą współpracy między
zainteresowanymi stronami w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach
w zakresie dostępności, w tym w związku z problemami z poruszaniem się, wzrokiem,
słuchem i zdolnościami kognitywnymi, funkcjonowanie niezależnie, na równi i z godnością
poprzez dostarczanie i zapewnianie uniwersalnych rozwiązań, produktów i usług
w środowisku turystycznym. Jest to kompleksowa definicja, zakładająca czerpanie korzyści
z turystyki dostępnej przez całe życie. Dotyczy ona ludzi z trwałymi, jak i tymczasowymi
niepełnosprawnościami, a także osób starszych, otyłych, rodzin z małymi dziećmi
i osób pracujących w bezpieczniejszym i bardziej stabilnych społecznie środowisku.”
(Buhalis i Darcy, 2011, s. 10–11).
Powyższa definicja zakłada, że turystyka dostępna jest częścią procesu opartego
na współpracy, w którym podkreśla się heterogeniczny charakter wymogów związanych
z dostępnością, w zależności od różnych ludzkich ograniczeń (funkcjonalnych i zdrowotnych)
i w którym stworzenie środowiska integracyjnego poprzez wprowadzanie uniwersalnych
rozwiązań jest kluczowe dla zaoferowania usług, które będą dostępne dla wszystkich.
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2.3. Turystyka dostępna w Europie
Punktem wyjścia dla opracowania niniejszego raportu była następująca propozycja, na której
oparto cały projekty ACCESS-IT:
„W ostatnim czasie turystyka dostępna stała się jednym z najważniejszych zagadnień
związanych z rozwojem zrównoważonej turystyki. W licznych raportach zwrócono uwagę
na wzrost zapotrzebowania na dostępność usług turystycznych. Ten trend idzie w parze
z danymi statystycznymi — liczba osób z niepełnosprawnościami rośnie, a europejskie
społeczeństwo starzeje się. Zaobserwowano również natężenie ruchu turystycznego
w Europie. Aktualne badania dowodzą, że ludzie z niepełnosprawnościami i innymi
szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności to m.in. ludzie starsi, kobiety w ciąży
i rodziny z dziećmi, którzy podróżują równie często jak osoby bez takich szczególnych
potrzeb (Fundacja ONCE, 2016).”
Zauważono również, że:
•

Miliard ludzi, tj. 15% światowej populacji, cierpi z powodu jakiejś formy
niepełnosprawności (WHO, 2011).

•

Ludzie z niepełnosprawnościami lub innymi szczególnymi potrzebami w zakresie
dostępności to m.in. ludzie starsi, kobiety w ciąży i rodziny z dziećmi, którzy podróżują
równie często jak osoby bez takich szczególnych potrzeb (Fundacja ONCE, 2016);

•

Jednakże dostępność odpowiednich produktów i usług turystycznych jest bardzo niska.
W 2014 r. jedynie około 9% wszystkich podmiotów świadczących usługi turystyczne
miało ofertę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych.
(Raport Komisji Europejskiej na temat dostępności i weryfikacji świadczenia usług
związanych z dostępną turystyką w Europie, 2015);

•

Osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze wykazują duże zapotrzebowanie na
aktywności na łonie natury. Jednakże dostępność obszarów naturalnych i wiejskich
stanowi wyzwanie. Nawet w dobrze wyposażonych destynacjach turystycznych atrakcje
i możliwości rekreacji są często niedostępne dla takich osób (Raport Komisji Europejskiej
na temat wpływu gospodarczego turystyki dostępnej i związanych z nią trendów
podróżniczych w Europie, 2014);

Europejska branża turystyczna jest zdominowana przez mikroprzedsiębiorców oraz małe
i średnie firmy. Managerowie takich małych i średnich firm często nie są świadomi potrzeb
ich klientów związanych z dostępnością i nie posiadają odpowiednich umiejętności rozwoju
i wdrażania innowacyjnych, trwałych rozwiązań, które pomogłyby im zwiększyć swój udział
w rynku, wykorzystując możliwości oferowane przez rozrastający się rynek usług turystyki
bez granic.
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Dotyczy to szczególnie obszarów naturalnych i wiejskich, gdzie rozwój zawodowy i możliwości
szkoleń są ograniczone (Sporządzanie mapy i weryfikacja efektywności edukacji i szkoleń
w zakresie turystyki, KE, 2016).
Jednakże powszechnie uznaje się, że dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, których
kierownictwo myśli przyszłościowo, rozumie swoją bazę klientów i wdraża innowacyjne
rozwiązania, mogłyby udoskonalić oferty turystyczne pod kątem większej dostępności usług
(patrz: badania Komisji Europejskiej cytowane powyżej oraz Badania przeprowadzone na
zlecenie Parlamentu Europejskiego, Komisji Transportu i Turystyki, 2018).
Dostępność usług turystycznych na obszarach naturalnych i wiejskich to wyzwanie dla
wszystkich krajów partnerskich. Edukacja na rzecz dostępności nie jest powszechnie
uwzględniana w programach szkoleń zawodowych w zakresie turystyki, w związku czym małe
i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej jedynie okazjonalnie zyskują szansę rozwoju
swoich kompetencji w tej dziedzinie.
Tylko w jednym państwie członkowskim UE, tj. w Portugalii, turystyka dostępna to przedmiot
obowiązkowy, uwzględniony w krajowym programie nauczania dla szkolenia zawodowego
w dziedzinie zarządzania turystyką i hotelarstwa. (Parlament Europejski, Komisja Transportu
i Turystyki, 2018, op. cit. s. 128).

2.4. Szkolenie w zakresie dostępności w branży turystycznej
Pomimo rosnącego zapotrzebowania na usługi turystyki dostępnej, dotychczas nie
przywiązywano wielkiej wagi do potrzeb edukacji i szkolenia kierownictwa i pracowników
zatrudnionych w branży turystycznej w kwestiach związanych z jakością usług i odpowiednim
powitaniem gości o szczególnych potrzebach w zakresie dostępności.
Zatrudnienie w sektorze turystycznym zwykle zależy od sezonowego zapotrzebowania
i czynników gospodarczych. Dlatego pracownicy muszą posiadać kwalifikacje zawodowe, które
będą uznawane zarówno w ich krajach ojczystych, jak i poza ich granicami. Dotyczy to również
kwalifikacji związanych z turystyką dostępną.
Programy szkoleniowe w dziedzinie turystyki odgrywają kluczową rolę w przygotowaniu
managerów i pracowników do rozwoju oferowanych usług w odpowiedni sposób,
z uwzględnieniem nie tylko różnorakich potrzeb klientów w zakresie dostępności, ale również
konkretnych wymagań związanych z ich niepełnosprawnościami lub przewlekłymi problemami
ze zdrowiem.
Dzięki odpowiedniemu szkoleniu pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientami mogą
sprawić, że niepełnosprawni i starsi goście poczują się mile widziani, a w niektórych sytuacjach
Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakkolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

ACCESS-IT: Innowacje w zakresie turystyki bez granic na obszarach naturalnych i wiejskich
Umowa o udzielenie dotacji : 2019-1-PL01-KA202-065140

będą nawet mogli pokonać niektóre z fizycznych i funkcjonalnych barier, które wciąż można
napotkać w starszych budynkach i innych obiektach. Szkolenia w zakresie turystyki bez
granic mogą pomóc pokonać bariery wynikające ze złego nastawienia pracowników branży
turystycznej, którym osoby z niepełnosprawnościami ciągle muszą stawiać czoła. Takie
nastawienie wynika w dużej mierze z braku wiedzy i wiążących się z tym nieporozumień.
Odpowiednio przeprowadzone szkolenie w zakresie dostępności może być dla pracowników
szansą na zdobycie niezbędnej wiedzy, kompetencji i umiejętności radzenia sobie z różnymi
sytuacjami i potrzebami klientów. Dzięki temu managerowie i personel mający bezpośredni
kontakt z klientami będą czuli się pewniej w sytuacjach, które w przeciwnym wypadku
mogłyby być postrzegane jako niebezpieczne lub ryzykowne.
Obecnie szkolenia praktyczne ukierunkowane na rozwój umiejętności związanych z turystyką
dostępną nie są popularne w Europie. Gdy tylko pojawia się popyt na takie szkolenia, ma
to głównie związek z krótkoterminowymi inicjatywami, takimi jak projekty finansowane
z funduszy UE w ramach programów uczenia się przez całe życie (Leonardo, a ostatnio również
ERASMUS+) oraz programów krajowych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.
Cele takich projektów są dość zróżnicowane, ale wiele z nich wydaje się mieć trudności
z dotarciem do szerszego grona odbiorców, w szczególności tych spoza krajów lub regionów
partnerskich, a większość projektów nie jest kontynuowana (Badanie KE, Zapotrzebowanie
na szkolenie umiejętności w zakresie dostępnej turystyki, 2014). W całej branży turystycznej
należy położyć większy nacisk na włączenie szkolenia w zakresie turystyki dostępnej do
programów edukacji zawodowej i studiów na uczelniach wyższych, co umożliwi managerom
i pracownikom mającym bezpośredni kontakt z klientami zdobycie powszechnie uznawanych
kwalifikacji.
Odwiedzający, tj. turyści o szczególnych wymaganiach związanych z dostępnością, mogą
doświadczyć trudności na każdym etapie podróży, od poszukiwania informacji (na stronach
internetowych lub bardziej tradycyjnymi metodami) do rezerwacji, podróży różnymi środkami
transportu, zakwaterowania i dostępu do atrakcji, takich jak miejsca kultury. W aktualnych
ofertach nie brakuje barier: w restauracjach i kawiarniach, podczas zakupów lub udziału
w spotkaniu biznesowym bądź konferencji, w trakcie podróży przez tereny miejskie lub
obszary o naturalnym krajobrazie, gdy trzeba znaleźć toaletę publiczną i powrócić bezpiecznie
do domu.
Dlatego osoby zatrudnione na dowolnym etapie łańcucha wartości w sektorze turystycznym
koniecznie muszą zdawać sobie sprawę z tych barier, które odwiedzający napotykają w trakcie
swojej podróży. Pracownicy branży turystycznej muszą być odpowiednio wyszkoleni i posiadać
określone umiejętności, tak aby mogli oni pomóc wszystkim odwiedzającym i zadbać o ich
potrzeby, okazując im jednakową uwagę, szacunek i wsparcie, gdy tego potrzebują.
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2.5. Polityka i regulacje prawne UE
Branża turystyczna obejmuje wiele różnych podmiotów i interesariuszy, w tym bezpośrednich
dostawców usług oraz dostawców i operatorów pośrednich. Wszyscy oni mogą czerpać
korzyści z turystyki w określonych destynacjach i obiektach.
Firmy turystyczne podlegają regulacjom i licencjom krajowym, samorządowym i wydawanym
przez władze miejskie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług, przy czym największą
wagę przywiązuje się do kwestii BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, norm budowlanych
i bezpieczeństwa elektrotechnicznego.
W Europie dostępność jest regulowana przez wymogi prawne dotyczące niedyskryminacji
osób z niepełnosprawnościami — zapewnienia równego dostępu do towarów i usług, jak
również przez przepisy i normy budowlane, które wdrożono na szczeblu krajowym
i regionalnym, a także na szczeblu lokalnym w niektórych jurysdykcjach.
Wszystkie kraje członkowskie UE podpisały i ratyfikowały Konwencję o prawach osób
niepełnosprawnych (2006), która została również podpisana przez Komisję Europejską
w imieniu UE jako całości w 2014 r.
Wspomniana konwencja zobowiązuje sygnatariuszy („państwa-strony”) do włączenia jej
postanowień do prawa krajowego w celu zapewnienie m.in. równych szans na uczestnictwo
w „(...) turystyce, rekreacji i sporcie” (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,
Artykuł 30). A zatem Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest pierwszym
międzynarodowym traktatem gwarantującym każdej osobie prawo do uprawiania turystyki.

2.6. Inicjatywy UE wspierające dostępną turystykę
Choć w Unii Europejskiej już od ponad dwudziestu lat podejmuje się szereg inicjatyw mających
na celu wsparcie dostępności turystyki, w ostatnich latach położono na te kwestie szczególny
nacisk.
Po podpisaniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Komisja Europejska i kraje
członkowskie wsparły wiele różnych inicjatyw obejmujących działania wspierające dostępną
turystykę pod hasłem „Turystyka dla wszystkich”. Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (traktatem lizbońskim) z 2007 r. do zadań Komisji Europejskiej należy dzielenie
się informacjami i koordynowanie działań na rzecz wspierania turystyki. Jednakże kraje
członkowskie UE zachowały prawo kształtowania własnej polityki w tej dziedzinie. W efekcie
działania Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w zakresie turystyki bez granic
są do pewnego stopnia ograniczone, ponieważ nie można ustanowić żadnych nadrzędnych
przepisów w kwestiach związanych z turystyką na szczeblu europejskim.

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakkolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

ACCESS-IT: Innowacje w zakresie turystyki bez granic na obszarach naturalnych i wiejskich
Umowa o udzielenie dotacji : 2019-1-PL01-KA202-065140

W 2006. Komisja Europejska rozpoczęła przyznawanie nagród EDEN dla destynacji
turystycznych (w ramach projektu Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy), ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów wiejskich. Najważniejszą cechą charakteryzującą nagrodzone
ośrodki jest ich zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonej turystyki w aspekcie
społecznym, kulturowym i środowiskowym. Laureaci to mało znane, dopiero rozwijające się
ośrodki położone w krajach członkowskich UE oraz krajach kandydujących. Inicjatywa EDEN
sprzyja rozpowszechnianiu praktyk na rzecz zrównoważonego rozwoju, stosowanych
w nagrodzonych ośrodkach w całej UE. W 2013 r. tematem przewodnim projektu była
turystyka dostępna. Nagrody EDEN przyznano 19 ośrodkom w dowód uznania dla ich
osiągnięć w dziedzinie dostępnej, zrównoważonej turystyki. Pod uwagę wzięto pięć głównych
aspektów dostępności. Zwycięzcy musieli wykazać, że w ich ośrodkach:
1.

1. wyeliminowano bariery (w infrastrukturze i obiektach);

2.

2. zapewniono dostęp środkami transportu odpowiednimi dla wszystkich użytkowników;

3.

3. oferuje się wysokiej jakości usługi świadczone przez wyszkolony personel;

4.

4. oferuje się zajęcia i atrakcje, w których każdy może uczestniczyć;

5.

5. systemy marketingu i rezerwacji, strony internetowe i inne usługi informacyjne są
dostępne dla wszystkich.

Ponadto ośrodki musiały również spełniać kryteria destynacji turystycznych EDEN. Musiały
wykazać, że:
•

są „kameralne”, odwiedzane przez nielicznych turystów (w porównaniu z krajową
średnią);

•

mają własną ofertę turystyczną, przygotowaną z myślą o zrównoważonym rozwoju
społecznym, kulturowym i środowiskowym;

•

są zarządzane na zasadzie współpracy między organami władzy publicznej a osobami
zaangażowanymi w turystykę w regionie i okolicach;

•

przygotowują lub już wdrożyły strukturę zarządzania marketingiem i zdefiniowaną
strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki.

Na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego z 2012 r. Komisja Europejska zleciła
przeprowadzenie trzech badań dotyczących turystyki bez granic. W ramach tych badań,
przeprowadzonych w latach 2014–2015, przeanalizowano zapotrzebowanie, dostępność,
poziom świadczenia usług i wymagane umiejętności w dziedzinie turystyki dostępnej,
wykazując, że ten sektor cechuje bardzo duży potencjał wzrostu gospodarczego, jednakże
jego rozwój jest utrudniony z uwagi na brak odpowiednich umiejętności i szkoleń oraz
niedostateczny poziom świadczonych usług.
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Aby zachęcić do podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju
w Europie, UE za pośrednictwem programu COSME udostępniła fundusze dla zespołów
projektów złożonych z przedstawicieli publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych
w celu opracowania planów podróży bez granic, turystyki dla seniorów, działań na rzecz
wydłużenia sezonu turystycznego i rozwoju sieci dostępnych ośrodków turystycznych.
Dzięki temu udało się zrealizować wiele projektów finansowanych ze środków UE w celu
zapewniania ciągłego rozwoju zawodowego dla managerów i pracowników z branży
turystycznej, przy wsparciu programów rozwoju regionalnego Leonardo 2, a późnej Erasmus +
VET i INTERREG.
Projekty te umożliwiły licznym podmiotom w wielu krajach członkowskich UE zyskanie
cennego doświadczenia, dzięki czemu w branży zaczęto powszechnie zauważać i doceniać
wartość rynkową turystyki dostępnej oraz jej znaczenie dla rozwoju zarówno dużych, jak
i mniejszych ośrodków i firm turystycznych. Wybrane kluczowe projekty opisano w niniejszym
raporcie w części poświęconej Projektom szkoleń i innym inicjatywom na rzecz turystyki
dostępnej.
Jednakże rynek usług turystycznych jest nadal pod wieloma względami niewydolny, jeśli
chodzi o ich dostępność. Większość firm turystycznych (aż 90% według badania UE z 2015
r.) nie podkreśla dostępności usług w swoich kampaniach marketingowych, pomimo stale
rosnącego zapotrzebowania, zgłaszanego przez osoby wymagające większej dostępności
usług i obiektów turystycznych. A zatem faktyczna podaż usług dostępnej turystyki często
kompletnie nie zaspokaja popytu na takie usługi. Klienci o szczególnych potrzebach w zakresie
dostępności nie mogą liczyć na taki poziom świadczonych usług, jakiego oczekują, w związku
z czym mają ograniczony wybór miejsc, w których mogliby spędzić wakacje, zarówno we
własnym kraju, jak i za granicą.
W następnej części raportu przedstawiono wyniki ankiet przeprowadzonych przez
zespół projektu ACCESS-IT w celu zidentyfikowania głównych działań i najważniejszych
barier związanych z turystyką bez granic, z jakimi spotykają się odwiedzający
z niepełnosprawnościami i innymi szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności.
Zespół projektu postawił sobie również za cel podsumowanie doświadczeń i postaw
małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej w kwestii turystyki dostępnej jako
obszaru zainteresowania, z myślą o przyszłym rozwoju ich przedsiębiorstw oraz destynacji
turystycznych na obszarach naturalnych i wiejskich.

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakkolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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2.7. Podaż i popyt usług turystyki dostępnej w Europie
Jak wykazano w tej części raportu, branża turystyczna dostrzega możliwość znacznego
wzrostu dochodów, o ile potencjalnej grupie docelowej turystów o szczególnych potrzebach
w zakresie dostępności zaoferuje się odpowiednie, komfortowe warunki podróżowania.
Wyniki badań rynkowych przeprowadzonych na szczeblu krajowym i europejskim/
międzynarodowym w różnych krajach wskazują jasno na duży potencjał rynkowy związany
w szczególności ze starszymi podróżnymi i osobami z niepełnosprawnościami (ale nie tylko).
Szacuje się, że wartość ekonomiczna tej grupy docelowej stale rośnie, co może mieć znaczący
wpływ na sektor turystyki, o ile tylko podaż dostępnych usług wzrośnie, aby zaspokoić
spodziewany popyt na takie usługi. (Komisja Europejska, 2014, 2015, op.cit.).

2.7.1. Różnorodność odwiedzających i zapotrzebowanie na turystykę
dostępną
Według Światowej Organizacji Zdrowia (Światowy raport na temat niepełnosprawności,
2011), na świecie jest około miliard osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że około
15% światowej populacji cierpi na jakiś rodzaj niepełnosprawności fizycznej, umysłowej lub
sensorycznej.
Na podstawie danych zebranych przez WHO i Bank Światowy można zauważyć istotną
korelację między starzeniem się a niepełnosprawnością. Starsze osoby (w wieku powyżej
65 lat), które rzadko uznaje się za „niepełnosprawne”, często doświadczają podobnych
problemów w wykonywaniu codziennych czynności. Zalicza się je więc do osób o szczególnych
wymaganiach w zakresie dostępności, tym samym znacznie zwiększając liczebność tej grupy.
Takie osoby stanowią istotne potencjalne źródło dochodów dla branży turystycznej, o ile
tylko kraje i obiekty świadczące takie usługi podejmą niezbędne kroki w celu zwiększenia ich
dostępności.
Ten istotny potencjał staje się jeszcze bardziej widoczny, gdy zdamy sobie sprawę, że nasze
społeczeństwo starzeje się w bardzo szybkim tempie. W 2015 r. na całym świecie było 617
milionów ludzi w wieku 65 lat lub powyżej, co stanowiło 8,5% globalnej populacji. Szacuje
się, że liczba ta wzrośnie o ponad 60% w ciągu zaledwie 15 lat: w 2030 r. na świecie będzie
już około miliard starszych osób, tj. 12,0% ludzkości. Udział procentowy osób starszych
będzie stale rosnąć w ciągu kolejnych 20 lat: w 2050 r. na świecie będzie już 1,6 miliarda osób
w wieku 65 lub powyżej, co stanowi 16,7 procent globalnej populacji.
Z uwagi na starzenie się społeczeństwa, liczba osób podróżujących o szczególnych potrzebach
w zakresie dostępności wciąż rośnie, a tym samym wzrasta zapotrzebowanie na dostępne
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środowisko, transport i usługi. Branża turystyczna może na tym skorzystać. Znaczna część
starszego społeczeństwa ma w istocie duże zarobki i chęć podróżowania, zarówno po kraju,
jak i za granicę, a ich wydatki są zwykle wyższe niż w przypadku przeciętnych turystów.
Wiele osób z niepełnosprawnościami i emerytów może podróżować przez cały rok, tym
samym przyczyniając się do ograniczenia sezonowości zapotrzebowania na usługi w wielu
destynacjach turystycznych.
Znaczenie liczebności osób o szczególnych potrzebach w zakresie dostępności dla branży
turystycznej potwierdzają wyniki badań nad zapotrzebowaniem na dostępną turystykę
zlecone przez Komisję Europejską w celu opracowania spólnej wizji aktualnego i przyszłego
potencjalnego zapotrzebowania na turystykę dostępną w Europie oraz oszacowania jej
wpływu gospodarczego (Wpływ gospodarczy turystyki dostępnej i związanych z nią trendów
podróżniczych w Europie — GFK i Partnerzy, 2014).
Według tego badania w 2011 r. w UE było 138,6 miliarda osób ze szczególnymi potrzebami
w zakresie dostępności (około 27% łącznej populacji), z czego 35,9% stanowiły osoby
z niepełnosprawnościami w wieku 15–64 lat, a 64,1% stanowiły osoby starsze w wieku
65 lat i więcej. W 2012 r. w UE było około 783 milionów osób ze szczególnymi wymaganiami
w zakresie dostępności, które generowały łączną wartość dodaną brutto w wysokości około
356 miliardów euro, zapewniając zatrudnienie dla około 8,7 mln osób.
Uwzględniając starzenie się społeczeństwa, którego tempo w Europie, Japonii i innych
regionach rozwiniętych gospodarczo jest znacznie szybsze niż w regionach rozwijających
się, na podstawie wyników badań przewidywano 10% wzrost zapotrzebowania na dostępną
turystykę, do około 862 milionów wycieczek rocznie w 2020 r., co stanowi równowartość
średniego wzrostu o 1,2% rocznie.
Jednakże wyniki badania wykazały też, że łączny potencjał jest znacznie większy: gdyby udało
się znacząco zwiększyć dostępność obiektów turystycznych, wówczas można by zrealizować
nawet 1 231 000 wycieczek rocznie, co stanowi równowartość wzrostu o 43,6%. Gdyby
znacznie poprawiono dostępność usług turystycznych, szacowany łączny wkład w gospodarkę
generowany przez turystów o szczególnych wymaganiach w zakresie dostępności w UE
wzrósłby o około 36% względem aktualnego poziomu.
Ponadto, tak jak większość ludzi, osoby o szczególnych wymaganiach w zakresie dostępności
rzadko podróżują samotnie. Zwykle preferują lub potrzebują, aby w podróży towarzyszyli im
krewni lub przyjaciele. Według wcześniejszego badania, osobom o szczególnych wymaganiach
w zakresie dostępności w UE w podróży towarzyszy średnio około 1,9 innych osób. A zatem,
jeśli weźmiemy to pod uwagę, wkład turystyki dostępnej w gospodarkę zostanie zwiększony
w zbliżonym stopniu, gdy uwzględnimy również takie osoby towarzyszące.

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakkolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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W badaniu GfK podkreślono również fakt, że turyści o szczególnych wymaganiach w zakresie
dostępności oraz osoby starsze nie stanowią jednorodnej grupy. Pod względem motywacji
do podróżowania, nie różnią się znacząco od innych podróżnych. Jednakże należy wziąć
pod uwagę pewne szczególne wymagania: przygotowanie podróży odgrywa istotną rolę
w przypadku tej grupy. Najważniejsze są rekomendacje krewnych i przyjaciół, jak również
własne doświadczenia związane z podróżami. Choć broszury i inne materiały drukowane nadal
mają bardzo duże znaczenie, nie ulega wątpliwości, że Internet, oferujący liczne możliwości
wyszukiwania, to bardzo ważne źródło informacji.
Wielu turystów z niepełnosprawnościami i starszych gości, a także wiele rodzin z dziećmi
szuka konkretnych informacji o warunkach dostępności, które są dla nich istotne. A zatem
brak takich informacji uznaje się za poważną przeszkodę. W szczególności rodziny z dziećmi
oczekują bardziej szczegółowych informacji o dostępności konkretnego resortu, hotelu lub
ośrodka rekreacji. Dla wszystkich grup ważne jest, aby takie informacje można było znaleźć
również za pośrednictwem zwykłych mediów, nie tylko tych przeznaczonych dla osób
o szczególnych potrzebach.
Dla wielu podróżnych brak świadomości i wiedzy personelu w kwestii potrzeb gości
o szczególnych wymaganiach w zakresie dostępności to często napotykany problem. Dotyczy
to całego sektora turystyki. Niewystarczająca liczba ofert dostępnej turystyki i brak fizycznej
dostępności to równie istotne bariery.

2.7.2. Podaż usług turystyki dostępnej
Destynacja turystyczna to zintegrowany system atrakcji i usług, a ściślej ujmując: zestaw
zasobów przyciągających i zachęcających podróżnych do podjęcia niezbędnych starań, aby
tam dotrzeć i pozostać przez jakiś czas.
Aby konkretne miejsce mogło przeistoczyć się w odnoszącą sukcesy destynację turystyczną,
konieczne jest, aby zalety (walory naturalne, architektoniczne, historyczne itp.) związane z tym
obszarem (po uznaniu ich za wystarczające, aby wejść na rynek) przekształcono w rzeczywistą
przewagę nad konkurencją poprzez realizację konkretnych strategii marketingowych w celu
zaspokojenia potrzeb i wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klientów/turystów, które mogą
wydawać się coraz bardziej skomplikowane i zróżnicowane.
To rozwiązanie, które pomaga wykreować destynację turystyczną, może przybrać formę
łańcucha powiązanych usług turystycznych, w którym podkreśla się nie tylko zalety idealnych
produktów i usług, ale też fakt, że uzupełniają się one wzajemnie. W rzeczywistości nie
wystarczą zapierające dech w piersiach krajobrazy, krystalicznie czysta woda i spektakularne
wybrzeża. Aby przyciągnąć turystów, należy zaoferować im wiele różnych produktów,
w tym odpowiednie warunki (zakwaterowanie i wyżywienie), rozrywkę, możliwości rekreacji
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i uprawiania sportu, i dostęp do kultury. Innymi słowy, trzeba wyjść naprzeciw różnym
wymaganiom klientów.
Zakres usług i atrakcji, które tworzą destynację turystyczną, jest zdecydowanie znacznie
szerszy niż się powszechnie uważa.
Należy koniecznie zrozumieć, ze każdy element łańcucha wpływa na inne i jest od nich zależny:
jeśli jedno ogniwo jest słabe, z punktu widzenia jakości i satysfakcji z usług może to mieć
poważny negatywny wpływ na cały wakacyjny wyjazd.
Rysunek 1. Łańcuch dostępności jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo (ENAT)

Konsekwencje mogą mieć bezpośredni wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem:
niezadowolony klient nie tylko skorzysta ponownie z naszych usług, ale przede wszystkim
będzie „negatywnym” głosem, zniechęcającym innych do zakupu naszego produktu,
i to w czasach, gdy opinie użytkowników końcowych są bardzo cenione jako rzetelne
i kompetentne.
Oczywistym jest, że jeden przedsiębiorca nie może bezpośrednio kontrolować wszystkich
elementów łańcucha. Dlatego, podejmując wszelkie decyzje strategiczne dotyczące rozwoju
destynacji turystycznej, należy pamiętać o zaangażowaniu wszystkich istotnych podmiotów,
zarówno publicznych, jak i prywatnych, które mają prawo głosu w kwestiach zarządzania
i mogą zaplanować i wdrożyć działania w celu udoskonalenia określonej destynacji i uczynienia
jej bardziej przystępną.
Bez wątpienia usługi turystyki dostępnej muszą być odpowiednio dostosowane pod względem
jakości zapewnianej przez poszczególnych dostawców, a także muszą zaspokajać rosnące
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zapotrzebowanie. Pozwoli to stworzyć dobrze funkcjonujący rynek, na którym uwzględnia się
wymagania wszystkich klientów.
W 2014 r. Komisja Europejska zleciła zespołowi badawczemu, w którego skład wchodzili
członkowie ENAT z całej Europy, przeprowadzanie badania zatytułowanego:
„Mapowanie i weryfikacja efektywności świadczenia usług turystyki dostępnej w Europie”.
W ramach tego kompleksowego badania przeanalizowano strony internetowe europejskich
agencji turystycznych w celu ustalenia ilości i typów informacji dotyczących oferty turystyki
bez granic. Zebrane informacje podzielono na trzy typy:
•

Członkostwo w programach gromadzenia informacji o dostępności usług turystycznych.
Takie programy zrzeszają wielu dostawców usług turystyki dostępnej i umożliwiają
dotarcie z informacjami o tego typu usługach do podróżnych o szczególnych wymaganiach
w zakresie dostępności.

•

Indywidualna rejestracja dostawców, którzy świadczą usługi dostępnej turystyki/
właścicieli obiektów oferujących takie usługi, zebrane za pośrednictwem narzędzia
internetowego Pantou.org, które zostało zaprojektowane specjalnie na potrzeby tego
badania.

•

Dostawy i usługi zebrane od zidentyfikowanych podmiotów trzecich oferujących
informacje o dostępności obiektów turystycznych. Te źródła to: hotels.com, jednostka
stowarzyszona Expedia, Inc., handistrict.com, internetowa baza danych opracowana
przez francuską firmę Kernix, oraz kilka innych źródeł informacji o dostępności usług
turystycznych.

Ta zakrojone na szeroką skalę badanie po raz pierwszy dostarczyło danych ogólnych o stanie
oferty turystyki dostępnej w Europie w zestawieniu z ogólną podażą tego typu usług.
Szacuje się, że w 2010 r. w UE działało około 3,4 miliona firm turystycznych. Te firmy składały
się na 11% osób zatrudnionych w sektorze gospodarki niefinansowej i 29% osób zatrudnionych
w sektorze usług. Ponadto więcej niż jedna na dwie firmy z branży turystycznej oferowała
również usługi zakwaterowania i wyżywienia.
Podczas sporządzania mapy w ramach tego badania zidentyfikowano 313 286 usługi turystyki
dostępnej we wszystkich krajach członkowskich UE łącznie (EU-28). Aktualne programy
gromadzenia informacji wymieniają 224 036 dostępne obiekty i usługi.
Badanie wykazało, że usługi turystyki dostępnej stanowią około 9,2% wszystkich
oferowanych usług turystycznych.
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Podczas gdy to badanie skupiało się na podaży usług turystyki bez granic, potencjalny popyt
na takie usługi oszacowano w ramach równolegle prowadzanego badania, a najważniejsze
dane przytoczono powyżej.
Zebrane dane sugerują, że zapotrzebowanie na usługi turystyki dostępnej może dotyczyć
nawet 37% wszystkich usług dostępnych na rynku, licząc według liczby wycieczek.
Po zestawieniu tej liczby z szacowaną podażą na poziomie 9,2% usług oferowanych turystom
o szczególnych wymaganiach w zakresie dostępności można dostrzec znaczny niedobór
w podaży dostępnych usług, sięgający aż 27,8 punktów procentowych.
Ponadto różnica między podażą dostępnych usług a popytem na nie może jeszcze wrosnąć
w nadchodzących latach. Według przeprowadzonego równolegle badania popytu,
spodziewane zapotrzebowanie na usługi turystyki dostępnej w 2020 r.będzie co najmniej
o 24,2% wyższe niż w 2014 r. Jeśli nic się nie zmieni w kwestii podaży dostępnych usług
co najmniej 1,2 miliona firm turystycznych będzie musiało wprowadzić dodatkowe usługi
turystyki bez granic, aby sprostać przyszłemu zapotrzebowaniu.
Powyższe dane dowodzą, że zapotrzebowanie na usługi dostępnej turystki powinno
skłonić branżę turystyczną do zwrócenia większej uwagi na dostępność usług jako czynnik
pozwalający zdobyć przewagę nad konkurencją. Jednakże należy też pamiętać, że aby w pełni
wykorzystać ten potencjał, kwestie związane z dostępnością należy uwzględnić na wszystkich
etapach łańcucha usług turystycznych, tj. należy je odnieść do wszystkich usług, z których
turyści korzystają przed, w trakcie i po wycieczce, od etapu planowania do powrotu do domu.
Oznacza to zaangażowanie dużej grupy podmiotów działających w branży turystycznej
— nie tylko obiektów oferujących zakwaterowanie, ale też restauracji, przewoźników, muzeów,
obiektów zabytkowych i sportowych, organizatorów wydarzeń, recepcji i centrów informacji,
przewodników itp.
Należy koniecznie zrozumieć, ze każdy element łańcucha turystyki wpływa na inne i jest od
nich zależny: jeśli jedno ogniwo jest słabe, z punktu widzenia jakości usług i doświadczenia
klienta może to mieć poważny negatywny wpływ na cały wakacyjny wyjazd. Łańcuch
świadczenia dostępnych usług musi być też odpowiednio połączony, tak aby turyści nie
napotykali problemów na żadnym etapie swojej podróży obejmującej kilka przystanków.
Hotel bez barier, ale położony w miejscu, gdzie brak jest jakichkolwiek ośrodków rekreacji
i centrów kultury dostępnych dla osób o szczególnych wymaganiach w zakresie dostępności,
raczej nie będzie popularny wśród tej grupy klientów, niezależnie od jakości świadczonych
usług. To samo dotyczy dostępnego muzeum lub zabytku, do którego nie można dojechać
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odpowiednimi środkami transportu lub w którego okolicy brak jest odpowiedniego
zakwaterowania dla klientów o szczególnych wymaganiach w zakresie dostępności.
Destynacje turystyczne powinni zatem skupić się na oferowaniu kompleksowych produktów
i usług pod hasłem „Turystyka dla wszystkich”, tak aby każdy element łańcucha usług (systemy
rezerwacji, zakwaterowanie, transport itp.) był łatwo dostępny.
Należy zauważyć, że destynacja turystyczna, która odpowiednio dba o potrzeby gości
o szczególnych wymaganiach w zakresie dostępności, podnosi jakość swoich usług
i gwarantuje pozytywne doświadczenia nie tylko tej grupie klientów, ale też wszystkim
pozostałym odwiedzającym, co ma również pozytywny wpływ na jakość codziennego
życia lokalnej społeczności.
„Wartość dodana dostępności” destynacji i firm turystycznych została podsumowana przez
Ambrose’a i Veitcha (ENAT) na poniższym schemacie:
Rysunek 2. Korzyści dla firm i destynacji turystycznych płynące z dostępności usług
(Ambrose i Veitch, 2013)
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Na koniec należy pamiętać, że każdy turysta może mieć szczególne wymagania w zakresie
dostępności. Ta grupa odwiedzających nie jest różnorodna i nie stanowi odrębnego segmentu
rynku, lecz należy do wielu różnych segmentów. Na przykład pod względem motywacji
do podróżowania, tak jak pośród innych turystów, również wśród osób o szczególnych
potrzebach w zakresie dostępności znajdą się tacy, którzy podróżują w celach kulturowych,
jak i ci, którzy chcą uprawiać sport, zrelaksować się w ciszy i spokoju lub przeciwnie
— szukają dobrej zabawy i wrażeń itd.
Jedyne, co ich łączy, to potrzeba znalezienia ofert turystycznych odpowiednich do ich
szczególnych potrzeb w zakresie dostępności, które mogą się różnić w zależności od
osobistych trwałych lub tymczasowych trudności. Przede wszystkim jednak wymagają
odpowiednio wykwalifikowanego personelu, który rozumie ich potrzeby i posiada
specjalistyczną wiedzę umożliwiającą właściwe świadczenie usług.
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3. Ankiety internetowe i wywiady przy okrągłym stole
Projekt ACCESS-IT ma na celu opracowanie materiałów szkoleniowych do wykorzystania
podczas kursów zawodowych w zakresie dostępnej turystyki na poziomie wyższej edukacji.
Autorzy projektu postawili sobie za cel zidentyfikowanie braków w wiedzy i innych przeszkód
utrudniających rozwój turystyki dostępnej na obszarach naturalnych i wiejskich oraz zebranie
przykładów „dobrych praktyk”, które można by wykorzystać w trakcie szkoleń, aby poszerzyć
i udoskonalić ofertę dostępnej turystyki na tych terenach.
Projekt jest również ukierunkowany na współpracę ze specjalistami z dziedziny turystyki
i destynacjami turystycznymi na obszarach naturalnych i wiejskich, w tym managerami
i właścicielami firm turystycznych, osobami odpowiedzialnymi za rozwój takich miejsc
docelowych oraz regionalnymi i krajowymi organami ds. turystyki, tak aby zwiększyć ich
świadomość znaczenia dostępności usług turystycznych, zmienić nastawienie i stymulować
pozytywne działania.

3.1. Metodologia
Zespół projektu przeprowadził dwie ankiety internetowe wśród użytkowników i firm
turystycznych oraz sześć wywiadów przy okrągłym stole z interesariuszami projektu w celu
udokumentowania niektórych z ich doświadczeń i opinii związanych z turystyką dostępną.
Odpowiedzi od szerokiego grona osób i firm posłużyły do przetestowania i weryfikacji
ogólnych założeń dotyczących dostępnej turystyki oraz poszerzenia aktualnej wiedzy
związanej w szczególności z obszarami naturalnymi i wiejskimi. Na późniejszym etapie projektu
ACCESS-IT zostaną zebrane „przykłady dobrych praktyk” z obszarów naturalnych i wiejskich.
Wyniki ankiet NIE są traktowane jako statystycznie reprezentatywne, ale pytania skierowano
do respondentów, którzy osobiście doświadczyli niepełnosprawności lub mają szczególne
wymagania w zakresie dostępności (w przypadku ankiety dla odwiedzających) oraz
świadczeniodawców usług turystycznych (w przypadku ankiety dla firm). A zatem wyniki ankiet
są w znacznej mierze jakościowe. Jednakże niektóre dane statystyczne mówią wiele o zwykłej
działalności turystycznej, zwyczajach związanych z podróżowaniem, napotykanych barierach
i postrzeganiu rynku dostępnej turystyki, co podkreślono w kolejnej części niniejszego raportu.
Wspomniane dwie ankiety opracowano w odniesieniu do wymagań w zakresie dostępności
i barier napotykanych przez turystów, zidentyfikowanych wcześniej na podstawie badań
źródłowych oraz rozległej wiedzy i doświadczenia członków zespołu ENAT. Jeden z członków
zespołu ENAT, cierpiący na niepełnosprawność ruchową, prowadzi własną firmę turystyczną
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specjalizującą się w wycieczkach dla osób o szczególnych potrzebach w zakresie dostępności.
Mając takie doświadczenie, zespół projektu był w stanie opracować kwestionariusze ankiet
internetowych dla gości oraz drugi kwestionariusz dla małych i średnich przedsiębiorców.
(Opracowano również trzeci kwestionariusz w formie ankiety internetowej przeznaczonej
dla decydentów, ale zebrano bardzo mało odpowiedzi, głównie z uwagi na fakt, że urzędy
pozostawały zamknięte podczas pierwszej fali pandemii COVID-19. To badanie nie zostało
zdefiniowane w propozycji projektu i miało jedynie służyć za dodatkowe źródło informacji,
lecz niestety nie udało się go zakończyć).
Dwie ankiety udostępniono w Internecie w formie kwestionariuszy we wszystkich językach
projektu (bułgarskim, angielskim, włoskim i polskim, a także w języku francuskim i niemieckim.
W Załączniku 3 (ankieta dla użytkowników) i Załączniku 4 (ankieta dla firm) przedstawiono
jedynie angielskie wersje kwestionariuszy.

3.2. Ankieta dla użytkowników
Otrzymano 152 poprawnie wypełnione ankiety.
Płeć respondentów

Częstotliwość

Procent

Żeńska

91

59,9

Męska

53

34,9

Nie wskazano

8

5,3

152

100,0

Ogółem
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Wiek respondentów

Częstotliwość

Procent

18–30 lat

26

17,1

31–45 lat

54

35,5

46–60 lat

46

30,3

61+

19

12,5

Nie wskazano

7

4,6

152

100,0

ogółem

Kraj zamieszkania
Odpowiedzi otrzymano z 39 krajów, w tym 19 krajów członkowskich UE, przy czym najwięcej
z Polski (45), Bułgarii (27) i Hiszpanii (11). Azja i Antarktyda to jedyne kontynenty, z których nie
nadesłano odpowiedzi.
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Typ niepełnosprawności / szczególnych
wymagań w zakresie dostępności
użytkowników

Częstotliwość

Procent
odpowiedzi

Procent
respondentów

Niepełnosprawność ruchowa

95

48.7%

62.5%

Ubytek słuchu

35

17.9%

23.0%

Długotrwałe schorzenie

26

13.3%

17.1%

Wymagania wynikające z diety

13

6.7%

8.6%

Zaburzenia wzroku

12

6.2%

7.9%

Inne

12

6.2%

7.9%

Trudności w uczeniu się

2

1.0%

1.3%

(n=195)

100%

(n=152)

Ogólem

Dwie trzecie respondentów jest niepełnosprawnych ruchowo. Jedna czwarta jest głucha lub
nie dosłyszy. 17% cierpi na długotrwałe schorzenie. Inne rodzaje niepełnosprawności wskazało
12–13% respondentów, a jedynie 2 osoby zaznaczyły „trudności w uczeniu się”.

Częstotliwość

Procent
odpowiedzi

Procent
respondentów

Ze znajomym lub krewnym

104

47.3%

68.4%

Samotnie

58

26.4%

38.2%

W grupie

42

19.1%

27.6%

Z osobistym asystentem

16

7.3%

10.5%

(n=220)

100%

(n=152)

Jak zazwyczaj podróżujesz?

Ogółem

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakkolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

ACCESS-IT: Innowacje w zakresie turystyki bez granic na obszarach naturalnych i wiejskich
Umowa o udzielenie dotacji : 2019-1-PL01-KA202-065140

Dwie trzecie respondentów zwykle podróżuje z przyjacielem lub krewnym, a 27,6%
w grupie. Jednakże 38,2% respondentów odpowiedziało, że zwykle podróżuje samotnie.
10,5% podróżuje z osobistym asystentem.

Przyczyny podróży do obszarów
naturalnych i wiejskich

Częstotliwość

Procent
odpowiedzi

Procent
respondentów

Wypoczynek

96

23.9%

63.2%

Zwiedzanie

90

22.4%

59.2%

Odwiedziny u krewnych lub przyjaciół

65

16.2%

42.8%

Wycieczki szlakami turystycznymi i podziwianie
przyrody

55

13.7%

36.2%

Wyjazdy do spa

25

6.2%

16.4%

Zajęcia sportowe

21

5.2%

13.8%

Agroturystyka (pobyty w gospodarstwach)

19

4.7%

12.5%

Gastronomia

19

4.7%

12.5%

Inne

10

2.5%

6.6%

Badania terenowe

1

0.2%

0.7%

Oficjalne przedstawicielstwo jako członek delegacji
(MOSGB)

1

0.2%

0.7%

(n=402)

100%

(n=152)

Ogółem
(Możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)

Podano następujące najczęstsze przyczyny podróży do obszarów naturalnych i wiejskich:
Wypoczynek (63,2%), zwiedzanie (59,2%), odwiedziny u krewnych lub przyjaciół (42,8%) oraz
wycieczki szlakami turystycznymi i podziwianie przyrody (36,2%).
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Od 12% do 16% respondentów poddawało się zabiegom zdrowotnym w spa itp., uprawiało
sporty i wyjeżdżało w celach agroturystycznych i związanych z gastronomią.

Typy odwiedzanych obszarów wiejskich

Częstotliwość

Procent
odpowiedzi

Procent
respondentów

Obszary położone nad morzem, jeziorem lub rzeką

95

26.3%

62.5%

Góry

77

21.3%

50.7%

Parki przyrodnicze

66

18.3%

43.4%

Obszary o walorach historycznych

60

16.6%

39.5%

Lasy

50

13.9%

32.9%

Inne

12

3.4%

7.9%

Zgromadzenie Ogólne ESGM

1

0.3%

0.7%

(n=361)

100%

(n=152)

Ogółem

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakkolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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Liczba wycieczek do miejsc docelowych
na obszarach wiejskich w ciągu 1 roku

Częstotliwość

Procent

1–5

124

81.6

6–10

17

11.2

11 lub więcej

11

7.2

Ogółem

152

100.0

Częstotliwość

Procent
odpowiedzi

Procent
respondentów

Nocleg ze śniadaniem

56

24.6%

36.8%

Rodzinny pensjonat

41

18.0%

27.0%

Hostel/zakwaterowanie u lokalnej społeczności

32

14.0%

21.1%

Gospodarstwo/agroturystyka

22

9.6%

14.5%

Domek letniskowy

17

7.5%

11.2%

Nie dotyczy

16

7.0%

10.5%

Dom lub apartament z wyżywieniem

15

6.6%

9.9%

Przyczepa kempingowa lub namiot

9

3.9%

5.9%

Pokoje wynajmowane od osoby prywatnej

9

3.9%

5.9%

Hotel

7

3.1%

4.6%

Łódź

3

1.3%

2.0%

Wizyta u przyjaciół

1

0.4%

0.7%

(n=228)

100%

(n=152)

Rodzaj zakwaterowania

Ogółem
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Częstotliwość

Procent
odpowiedzi

Procent
respondentów

Własny pojazd

99

48.8%

65.1%

Transport publiczny

59

29.1%

38.8%

Wynajęty pojazd

30

14.8%

19.7%

Rower

8

3.9%

5.3%

Transport zorganizowany

3

1.5%

2.0%

Pojazd z dostępem dla wózków inwalidzkich

3

1.5%

2.0%

Pieszo

1

0.5%

0.7%

(n=203)

100%

(n=152)

Rodzaj transportu

Ogółem

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakkolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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Inne najważniejsze wnioski płynące z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników
to m.in.:
Pora roku:
•

67% odwiedzających preferuje wycieczki latem i wiosną.

•

60% woli podróżować poza sezonem turystycznym i w weekendy.

•

20% lubi jeździć na festiwale i inne wydarzenia kulturalne.

•

Jedynie 15% preferuje podróżowanie w sezonie.

Przygotowania do podróży
•

44% korzysta z porad znajomych dotyczących podróży

•

44% korzysta z mediów (Internetu, czasopism, portali społecznościowych), aby wyszukać
informacje o interesujących miejscach do odwiedzenia

•

14,7% zasięga porady w biurze podróży lub innej profesjonalnej informacji turystycznej

•

61% samodzielnie przygotowuje się do podróży.

•

37% czasem korzysta z pomocy innych osób, gdy przygotowuje się do podróży.

Długość podróży
•

W przypadku 54% respondentów podróż obejmuje 1–3 noclegi.

•

W przypadku 39% respondentów podróż obejmuje 4 lub więcej noclegów.

•

7% respondentów wybiera się na jednodniowe wycieczki.

31

32
3.3. Dostępność usług wymaganych przez odwiedzających
Potrzeba skorzystania lub skorzystanie
z następujących usług

Częstotliwość

Procent
odpowiedzi

Procent
respondentów

Łazienka z prysznicem bez brodzika
(z dostępem dla wózków inwalidzkich)

58

26.7%

38.2%

Osobisty asystent

37

17.1%

24.3%

Żadne z powyższych

36

16.6%

23.7%

Język migowy

31

14.3%

20.4%

Tymczasowa rampa

30

13.8%

19.7%

Wynajem specjalnego sprzętu

19

8.8%

12.5%

Informacja w języku Braille’a lub dużą czcionką

4

1.8%

2.6%

Miejsce do przechowywania uprzęży, przygotowanie
pastwiska i wybiegu dla konia

1

0.5%

0.7%

Wózek inwalidzki

1

0.5%

0.7%

(n=217)

100%

(n=152)

Ogółem

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakkolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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3.4. Ogólne zadowolenie z usług podczas ostatniej wycieczki
na obszary naturalne lub wiejskie
Ogólna ocena dostępności usług podczas
ostatniej wycieczki

Częstotliwość

Procent

1 Zła

1

0.7

2 Kiepska

8

5.3

3 Neutralna

42

27.6

4 Dobra

58

38.2

5 Bardzo dobra

43

28.3

Ogółem

152

100.0

3.5. Czy coś mogłoby być lepsze podczas Twojej ostatniej wycieczki?
Częstotliwość

Procent

Poprawnie wypełnione ankiety

83

54.6

Dostępność

1

0.7

transport dla osób niepełnosprawnych

1

0.7

-

1

0.7

dostęp

2

1.3

Dostęp do toalety dla niepełnosprawnych

1

0.7

34
Nie można było polegać na pomocy oferowanej przez (międzynarodowe)
linie kolejowe.

1

0.7

Dostępność miejsc dla osób autystycznych. Nie wszędzie jesteśmy mile
widziani.

1

0.7

Dostępna toaleta

1

0.7

Z uwagi na moje problemy ze zdrowiem samotna podróż trwająca od 2
do 2,5 h jest bardzo utrudniona. Gdyby była szansa dojazdu transportem
publicznym, chętnie bym z niej skorzystał.

1

0.7

Możliwość odwiedzenia pod warunkiem ułatwienia dostępu, w tym do
toalety

1

0.7

Lepszy dostęp do morza

1

0.7

lepsze dostosowanie zakwaterowania na wsi do potrzeb osób
niepełnosprawnych

1

0.7

Lepsza infrastruktura dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

1

0.7

większa, bardziej dostępna łazienka, szersze drzwi, równiejsze chodniki

1

0.7

Bez wątpienia „odpowiednie wyposażenie” sprawiłoby, że podróżowanie
byłoby znacznie przyjemniejsze. Dotyczy to w szczególności obszarów
naturalnych i wiejskich.

1

0.7

łatwiejszy dostęp do skuterów do wypożyczenia

1

0.7

Wszystko: transport, zakwaterowanie, czas wolny itp.

1

0.7

Wszędzie powinien być dostępny tłumacz języka migowego: na dworcu
autobusowym, głównej stacji kolejowej, lotnisku itp.

1

0.7

Wyżywienie

1

0.7

Tłumaczenie informacji o obiektach na język migowy.

1

0.7

mapy w wysokiej rozdzielczości

1

0.7

zawsze mogłoby być lepiej

1

0.7

Mniej schodów do pokonania, ułatwienia architektoniczne

1

0.7

Większa różnorodność

1

0.7

warunki pogodowe

1

0.7

Większy dostęp do lokalnych restauracji i pubów. Większość była
niedostępna dla osób na wózkach inwalidzkich.

1

0.7

Więcej dni można by przeznaczyć na wycieczki, gdyby zapewniono
odpowiednią infrastrukturę dla jeźdźców i koni.

1

0.7

Więcej wind

1

0.7

Konieczny techniczny dostęp do informacji (w bułgarskim lub
międzynarodowym języku migowym)

1

0.7

Brak

21

13,9

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakkolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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Obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach inwalidzkich

1

0.7

Brak ramp dla wózków inwalidzkich

3

2.

Kosze na śmieci pełne, niewystarczająca liczba

3

2.0

Osoba do pomocy

1

0.7

Armatura prysznicowa Ani jednego uchwytu do przytrzymania się.

1

0.7

Schody w basenach w spa — lepsze były rampy

1

0.7

Żeby zapewniony był pełny dostęp

1

0.7

Żeby otrzymane informacje na temat zakwaterowania były zgodne ze
stanem faktycznym. Wówczas uniknęlibyśmy sytuacji, w których obsługa
mówi, że nie ma problemu, a na miejscu natrafiamy na schody lub
podobną przeszkodę.

1

0.7

Jest różnica między stanem faktycznym a zagwarantowanymi warunkami

1

0.7

Brak komunikacji między osobami słyszącymi i głuchymi. Potrzebuję
tłumacza języka migowego lub dostępu do wideorozmowy.

1

0.7

Zamówienie na czas taksówki z dostępem dla wózka inwalidzkiego

1

0.7

Pełny dostęp do informacji

1

0.7

Należy poprawić dostępność dla osób na wózkach inwalidzkich

1

0.7

Tak

1

0.7

152

100.0

Ogółem

3.6. Komentarze odwiedzających na temat dostępności turystyki
na obszarach naturalnych i wiejskich
Niewystarczająca liczba dostępnych łóżek (schody, toalety)
Dla osób na wózkach istnieją naturalne ograniczenia. Czy nie można zaadaptować całej dostępnej przestrzeni?!
Na ogół bardzo dobra obsługa i nadzór
Dobry stan dróg, brak krawężników na skrzyżowaniach. Usunięcie słupków pośrodku chodników
Ludzie muszą mieć kontakt z naturą i dostrzegać, jak turystyka wpływa na ich życie. Może to dotyczyć zarówno
terenów miejskich, jak i wiejskich. Dla mnie, osoby z niepełnosprawnością fizyczną, oraz dla mojej rodziny,
każde miejsce wyposażone odpowiednio i stwarzające odpowiednie warunki wypoczynku i turystyki, daje
możliwość korzystania z wyjazdów. Mam nadzieję, że wraz ze wzrostem świadomości publicznej w różnych
społecznościach, doczekamy się wyposażenia i warunków odpowiednich dla osób z niepełnosprawnościami,
aby mogli korzystać z wszelkich rodzajów podróży bez poczucia dyskryminacji.
Wskazałam na asystenta, ponieważ mój partner nie może brać udziału w wycieczce zorganizowanej. Jest
niepełnosprawny.
Mam wrażenie, że ogólna dostępność znacznie się poprawiła przez ostatnie dziesięć lat.
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Unikam wielu terenów wiejskich ze względu na ich niedostępność. W zasadzie boję się nieznanego.
Chciałabym udać się w wiele miejsc, ale nie mogę tego zrobić samodzielnie. Nie mam takiej możliwości. Byłoby
miło, gdyby organizowano więcej wycieczek w cenach umożliwiających każdemu jednodniowy wyjazd.
Poprawić otoczenie
Byłoby pomocne, gdyby w przygotowanie oferty zaangażowana była osoba z niepełnosprawnością.
W wielu miejscach brakuje odpowiednich oznaczeń.
Mój przewodnik wykonał dodatkową pracę, znajdując interesujące miejsca z dostępem dla mnie.
Brak windy w piętrowym domu dla osób mających trudności z poruszaniem się
Brak dróg, nie można podjechać blisko miejsca zakwaterowania
Miejsca parkingowe, windy
Postawcie się na moim miejscu
Przepisy dotyczące psów-przewodników w miejscach chronionych i większe zainteresowanie branży tym
zagadnieniem
Pokój musi być łatwo dostępny, z windą.
Tereny wiejskie nie są wystarczająco dostępne dla osób na wózkach
Reklamy w języku migowym!
Informacje muszą być dostępne w języku migowym.
Brak tłumaczenia w języku migowym
Autobusy muszą być wyposażone w rampy dla osób z niepełnosprawnością, gotowe do użycia w każdej chwili.
Więcej ramp na plażach, umożliwiających łatwy dostęp do wody.
Powinno być więcej dodatków finansowych lub zwolnień z płatności dla osób niepełnosprawnych.
W internecie powinny być filmy informacyjne w języku migowym.
Częste wyprawy na tereny wiejskie są trudne, z powodu barier w dostępie. Brak informacji o tym, co oznacza
dostępność i w jaki sposób można ją zapewnić. Szczególnie trudno jest się zorientować w poziomie dostępności
podczas komunikacji przez internet lub telefon.
Mieliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy
Dostęp wózkiem w większość miejsc wymaga wcześniejszego zaplanowania, żeby mieć pewność pełnego
wykorzystania możliwości. Oznacza to, że niektóre miejsca są eliminowane jeszcze zanim wyruszę w podróż.

3.7. Ankieta dla firm
Druga ankieta internetowa została opracowana i przeprowadzona wśród MŚP z branży
turystycznej, działających na terenach naturalnych i wiejskich, dla określenia największych
wyzwań, z jakimi się mierzą, starając się poprawić dostępność swoich produktów i usług.
Otrzymaliśmy 161 prawidłowo zapisanych odpowiedzi na ankietę dla firm.

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakkolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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Kraj

Częstotliwość

Procent

Procent
poprawnych

Procent ogółem

Belgia

2

1.2

1.2

1.2

Bułgaria

16

9.9

9.9

11.2

Kanada

1

.6

.6

11.8

Cypr

14

8.7

8.7

20.5

Francja

2

1.2

1.2

21.7

Niemcy

1

.6

.6

22.4

Grecja

1

.6

.6

23.0

Indonezja

1

.6

.6

23.6

Izrael

1

.6

.6

24.2

Włochy

21

13.0

13.0

37.3

Litwa, Łotwa, Estonia

1

.6

.6

37.9

Nepal

2

1.2

1.2

39.1

Holandia

1

.6

.6

39.8

Polska

8

5.0

5.0

44.7

Portugalia

3

1.9

1.9

46.6

Rumunia

2

1.2

1.2

47.8

Słowacja

1

.6

.6

48.4

Słowenia

2

1.2

1.2

49.7

RPA

1

.6

.6

50.3

Hiszpania

80

49.7

49.7

100.0

Ogółem

161

100.0

100.0

W kwestii nazewnictwa poszczególnych regionów, należy posłużyć się Tabelami i wykresami
statystycznymi z ankiety dla firm, Załącznik 2.
Oferowane atrakcje turystyczne

Częstotliwość

Odpowiedzi

Ankietowani

Lokalna żywność i napoje, wino, gastronomia

129

14.5%

80.1%

Zabytki archeologiczne, historyczne i należące do
dziedzictwa kraju

112

12.6%

69.6%

Obserwacja ptaków i dzikiej przyrody

87

9.8%

54.0%

Festiwale muzyczne/wydarzenia kulturalne

86

9.7%

53.4%

Plaża i pobyt nad wodą (morze, jezioro, rzeka)

77

8.7%

47.8%

Sporty letnie

76

8.6%

47.2%
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Agroturystyka (pobyty w gospodarstwach)

74

8.3%

46.0%

Spa, zabiegi zdrowotne, sanatoria i ćwiczenia

67

7.5%

41.6%

Turystyka religijna

50

5.6%

31.1%

Sporty zimowe

48

5.4%

29.8%

Spotkania lub konferencje

46

5.2%

28.6%

Edukacja

36

4.1%

22.4%

(n=888)

100%

(n=161)

Częstotliwość

Procent
odpowiedzi

Procent
respondentów

Głównie lato

101

29.2%

63.1%

Weekendy

72

20.8%

45.0%

Głównie wiosna

48

13.9%

30.0%

Przez cały rok

46

13.3%

28.7%

Głównie jesień

39

11.3%

24.4%

Przy okazji lokalnych wydarzeń

29

8.4%

18.1%

Głównie zima

11

3.2%

6.9%

(n=346)

100%

(n=161)

Okresy w roku z największą liczbą
przyjezdnych

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
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Długość pobytu

Częstotliwość

Procent

Brak

69

49.6

Niewielu

36

25.9

Wielu

26

18.7

Większość

8

5.8

Ogółem

139

100

Brak danych

22

Goście pozostający najczęściej przez pół dnia lub
krócej

Roczny obrót w działalności w roku 2019,
w przybliżeniu

Częstotliwość

Procent

Poniżej 15 000 euro

23

15.6

Od 15 001 do 40 000 euro

28

19.0

Od 40 001 do 100 000 euro

24

16.3

Powyżej 100 000 euro

39

26.5

Nie wskazano

33

22.4

Ogółem

147

100.0

Brak danych

14

Ogółem

161

39

40

Liczba osób zatrudnionych w działalności
w roku 2019

Częstotliwość

Procent

1 do 2 osób

70

47.9

3 do 10 osób

48

32.9

11 do 40 osób

13

8.9

Ponad 40 osób

4

2.7

Nie wskazano

11

7.5

Ogółem

146

100

Brak danych

15

Ogółem

161
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Grupa docelowa klientów

Częstotliwość

Procent

Wszyscy odwiedzający, w tym z niepełnosprawnością
oraz o szczególnych wymaganiach w zakresie dostępu

91

56.5

Głównie odwiedzający z niepełnosprawnością
oraz o szczególnych wymaganiach w zakresie dostępu

7

4.3

Odwiedzający bez niepełnosprawności oraz szczególnych
wymagań w zakresie dostępu

63

39.1

Ogółem

161

100

Rodzaje usług dostępnych dla osób
z niepełnosprawnością

Procent

Procent
odpowiedzi

Procent
ankietowani

Zakwaterowanie (hotel, kwatera prywatna, mieszkanie)

15

13.9%

65.2%

Wyżywienie

13

12.0%

56.5%

Informacja turystyczna

11

10.2%

47.8%

Szlaki/wycieczki piesze

8

7.4%

34.8%

Sport, rekreacja, zajęcia w wolnym czasie

8

7.4%

34.8%

Przewodnik

6

5.6%

26.1%

Transport (przewozy taksówką/busem, wycieczki
autokarowe)

6

5.6%

26.1%

Biuro podróży/pomoc przy rezerwacji

6

5.6%

26.1%

Obszary o walorach historycznych

5

4.6%

21.7%

Muzeum, galeria

5

4.6%

21.7%

Rozrywka (teatr, kino, sala koncertowa)

4

3.7%

17.4%

41

42
Wypożyczanie sprzętu

4

3.7%

17.4%

Park naturalny/zoo

4

3.7%

17.4%

Łodzie/kajaki/sporty wodne

3

2.8%

13.0%

Wynajem samochodów/busów

3

2.8%

13.0%

Osobisty asystent

3

2.8%

13.0%

Usługi informacyjne

1

0.9%

4.3%

Turystyka religijna

1

0.9%

4.3%

Sprzedaż detaliczna

1

0.9%

4.3%

Zakupy

1

0.9%

4.3%

(n=108)

100%

(n=23)

Uwaga: Zakwaterowanie i wyżywienie z ułatwieniami dostępu są stosunkowo dobrze
reprezentowane w tej próbie. Firmy powinny być zachęcane do (większego) skupienia się na
usługach i działaniach lokalnych.
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Procent

Procent
odpowiedzi

Procent
ankietowani

Pomoc przy dokonywaniu rezerwacji

13

22%

59%

Informacja turystyczna dotycząca dostępnych ofert/atrakcji

13

22%

59%

Osobisty asystent

9

15%

41%

Dostępny transport/przewozy

8

13%

36%

Informacje na temat usług zewnętrznych (np. pomoc
medyczna)

8

13%

36%

Obsługa wyszkolona w zakresie niepełnosprawności i obsługi
klienta

6

10%

27%

Obsługa posługuje się międzynarodowym językiem migowym

3

5%

14%

(n=60)

100%

(n=22)

Procent

Procent
odpowiedzi

Procent
ankietowani

Nie zapewniamy osobistego asystenta

13

46.4%

56.5%

Nasza obsługa zapewnia osobistą asystę

12

42.9%

52.2%

Osoba z zewnątrz zapewnia osobistą asystę

3

10.7%

13.0%

(n=28)

100%

(n=23)

Zapewniane usługi wsparcia dostępności

Zapewnienie osobistego asystenta

43

44

Przyczyna zapewniania usług w zakresie
dostępności

Procent

Procent
odpowiedzi

Procent
ankietowani

Odpowiedzialność społeczna

14

32.6%

60.9%

Polityka firmy

8

18.6%

34.8%

Zapotrzebowanie wśród klientów

8

18.6%

34.8%

Tożsamość marki

5

11.6%

21.7%

Korzyści biznesowe - zwiększone zyski

3

7.0%

13.0%

Wymagania prawne

3

7.0%

13.0%

Wymagania partnerów biznesowych lub dostawców

1

2.3%

4.3%

Wsparcie organów publicznych (np. ulgi podatkowe)

1

2.3%

4.3%

(n=43)

100%

(n=23)
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Uwaga: Widać, że społeczna odpowiedzialność usługodawcy odbierana jest jako ważna
przewaga konkurencyjna i należy ją podkreślać w działalności marketingowej i reklamowej.
Odpowiedzialność społeczną i tożsamość marki można tu budować wspólnie, jako podstawę
dla przyszłej zrównoważonej działalności.
Bariery na drodze do zapewniania
usług o ułatwionej dostępności

Procent

Procent
odpowiedzi

Procent ankietowani

Ułatwienia dostępu wymagają dużych
nakładów inwestycyjnych

102

30.1%

64.2%

Nasze istniejące budynki czy obiekty nie
są/nie były dostępne dla niektórych grup
docelowych.

73

21.5%

45.9%

Brak informacji na temat wymagań
dotyczących dostępu

37

10.9%

23.3%

Brak partnerów biznesowych lub
dostawców świadczących dostępne usługi

35

10.3%

22.0%

Brak dostępu do szkoleń dla naszych
managerów i pracowników

26

7.7%

16.4%

Brak czasu na wprowadzenie zmian

17

5.0%

10.7%

Ograniczenia prawne

11

3.2%

6.9%

Możliwe negatywne nastawienie innych
klientów

10

2.9%

6.3%

Brak przeszkolonych managerów
i pracowników

9

2.7%

5.7%

Bariery marketingowe

8

2.4%

5.0%

Negatywne nastawienie pracowników

6

1.8%

3.8%

Brak wiedzy technicznej dotyczącej
dostępności

4

1.2%

2.5%

Bardzo niewielki hostel, brak miejsca na
niezbędne udogodnienia

1

0.3%

0.6%

(n=339)

100%

(n=159)

Ogółem

45

46

Ustalenia cenowe dotyczące usług
zwiększających dostępność

Częstotliwość

Procent

Usługi zwiększające dostępność są wliczone w cenę

18

78.3

Ustalenia i ceny są uzależnione od rodzaju usługi

4

17.4

Usługi zwiększające dostępność są dodatkowo płatne

1

4.3

Ogółem (Poprawnie wypełnione ankiety)

23

100

Brak danych

138

Ogółem

161
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Turystyka dostępna jako czynnik strategiczny

Częstotliwość

Procent

0 Nie ma znaczenia

1

4.3

2

1

4.3

3

8

34.8

4

6

26.1

5 Ma bardzo duże znaczenie

7

30.4

Ogółem (Poprawnie wypełnione ankiety)

23

100.0

Brak danych

138

Ogółem

161

47

48
Korzyści dla dochodów z turystyki

Częstotliwość

Procent

0 Brak korzyści

5

3.6

1

18

13.1

2

29

21.1

3

53

38.4

4

21

15.2

5 Duże korzyści

12

8.7

Ogółem (Poprawnie wypełnione ankiety)

138

100.0

Brak danych

23

Ogółem

161

Największe bariery na drodze do turystyki
dostępnej

Procent

Procent
odpowiedzi

Procent
ankietowani

Ułatwienia dostępu wymagają dużych nakładów
inwestycyjnych

86

30.1%

62.8%

Nasze istniejące budynki czy obiekty nie są/nie były
dostępne dla niektórych grup docelowych.

65

22.7%

47.4%

Brak informacji na temat wymagań dotyczących dostępu

34

11.9%

24.8%

Brak partnerów biznesowych lub dostawców świadczących
dostępne usługi

27

9.4%

19.7%

Brak dostępu do szkoleń dla naszych managerów
i pracowników

23

8.0%

16.8%

Brak czasu na wprowadzenie zmian

16

5.6%

11.7%
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Ograniczenia prawne

9

3.1%

6.6%

Możliwe negatywne nastawienie innych klientów

8

2.8%

5.8%

Brak przeszkolonych managerów i pracowników

7

2.4%

5.1%

Bariery marketingowe

5

1.7%

3.6%

Negatywne nastawienie pracowników

5

1.7%

3.6%

Bardzo niewielki hostel, brak miejsca na niezbędne
udogodnienia

1

0.3%

0.7%

(n=286)

100%

(n=137)

Argumenty stanowiące zachętę do świadczenia
usług zwiększających dostępność

Procent

Procent
odpowiedzi

Procent
ankietowani

Większa liczba gości

80

23.3%

57.6%

Więcej gości poza sezonem

75

21.9%

54.0%

Klienci powracający

65

19.0%

46.8%

Więcej przyjazdów rodzinnych/grupowych

51

14.9%

36.7%

49

50
Goście pozostają dłużej niż typowi turyści

40

11.7%

28.8%

Goście wydają więcej niż typowi turyści

32

9.3%

23.0%

(n=343)

100%

(n=139)

Procent

Procent
odpowiedzi

Procent
ankietowani

Udostępnienia w dostępie do budynków/obiektów

89

21.2%

66.4%

Pojazd z dostępem dla wózków inwalidzkich

59

14.1%

44.0%

Informacje na temat lokalnych ofert/miejsc o zwiększonej
dostępności

55

13.1%

41.0%

Szkolenie dla obsługi, podnoszące świadomość w zakresie
niepełnosprawności i obsługi klienta

46

11.0%

34.3%

Informacje na temat lokalnej opieki medycznej

38

9.1%

28.4%

Osobisty asystent

30

7.2%

22.4%

Specjalne posiłki dietetyczne

29

6.9%

21.6%

Wypożyczanie sprzętu (pomoce techniczne)

28

6.7%

20.9%

Pomoc przy rezerwacji

25

6.0%

18.7%

Obsługa znająca język migowy danego kraju

16

3.8%

11.9%

Żadne z powyższych

4

1.0%

3.0%

(n=419)

100%

(n=134)

Usługi zwiększające dostępność, jakie możesz
chcieć oferować
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Usługi zwiększające dostępność, które nie są kosztowne, mogą łatwo przełożyć się na sukces
małej firmy, zapewniając dobry zwrot z inwestycji. Należą do nich informacje na temat
lokalnej opieki medycznej, osobisty asystent, specjalne posiłki dietetyczne, wypożyczanie
sprzętu, pomoc przy rezerwacji oraz obsługa posługująca się międzynarodowym językiem
migowym (zgodnie z powyższym wykazem).

3.8. Okrągłe stoły dla interesariuszy
Wyniki ankiety dla użytkowników oraz ankiety dla firm wykorzystano do opracowania
Przewodnika do przeprowadzania wywiadów (Załącznik 5), który posłużył do nadania struktury
rozmowom z wieloma różnymi interesariuszami projektu, takimi jak właściciele/managerowie
przedsiębiorstw turystycznych, organy zarządzające miejscem docelowym, organizacje
zrzeszające osoby z niepełnosprawnością i promujące dostępność, specjaliści
z dziedziny turystyki, badacze, edukatorzy, przedstawiciele sektora publicznego w turystyce
oraz grupy działające na rzecz terenów przyrodniczych i wiejskich.
Partnerzy zorganizowali sześć spotkań przy okrągłym stole (5 w formie webinariów
i 1 spotkanie osobiste), dla 61 osób z branży turystycznej.
Raporty z okrągłego stołu zebrano w raport skonsolidowany, stanowiący Załącznik 6.
W dziale 4 poniżej wymieniono niektóre z najważniejszych rezultatów.
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Materiały z raportów o sześciu okrągłych stołach wykorzystane zostaną do pokierowania
opracowaniem wyników pracy intelektualnej, tak aby przejść do następnych faz projektu.
Rysunek 3. Zdjęcie z webinarium przy okrągłym stole z udziałem interesariuszy z Polski

Rysunek 4. Zdjęcie ze spotkania przy okrągłym stole z udziałem interesariuszy z Hiszpanii
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4. Szkolenie w zakresie turystyki dostępnej dla MŚP
i studentów zarządzania w turystyce
Na podstawie badań źródłowych, ankiet internetowych i wywiadów przy okrągłym stole,
określono następujące zagadnienia będące kluczowe dla opracowania treści szkolenia, które
zapewni odpowiednią wiedzę i umiejętności osobom szkolonym z sektora usług turystycznych
na terenach naturalnych i wiejskich.
Proponuje się także, aby zagadnienia te stały się kluczem przy wyborze „dobrych praktyk”
do wykorzystania w kolejnych rezultatach pracy intelektualnej i do opracowania ogólnych
„ścieżek szkoleniowych” o strukturze odpowiedniej dla kadry kierowniczej i personelu.
1.

Bariery dla dostępności na terenach naturalnych i wiejskich
a. Punktem wyjścia dla turystyki dostępnej dla każdego jest rozpoznanie barier dla
dostępności, na jakie natrafiają turyści odwiedzający tereny naturalne i wiejskie.
Należy zrozumieć, że doświadczenie niepełnosprawności wynika z wzajemnych relacji
pomiędzy czyimś zdrowiem, kondycją fizyczną lub dysfunkcją a danym otoczeniem.
Zakres wsparcia oferowanego przez otoczenie tej osoby (w tym elementy fizyczne,
społeczne i usługi), jest najważniejszy dla określenia poziomu niepełnosprawności
odczuwanego przez daną osobę. Planując i wdrażając usprawnienia w zakresie
dostępu w środowisku stworzonym przez człowieka lub naturalnym, operatorzy
powinni koncentrować się na usuwaniu tych barier, które uniemożliwiają lub
utrudniają pełne i samodzielne korzystanie z dostępu przez gości.
b. Touroperatorzy powinni myśleć o tym, jak mogą stworzyć równe możliwości dla
wszystkich odwiedzających poprzez zapewnienie otoczenia, produktów i usług
spełniających potrzeby dotyczące dostępu jak najszerszej rzeszy użytkowników,
zgodnie z założeniami projektowania uniwersalnego. Jest niezwykle ważne,
by usługodawcy turystyczni byli odpowiednio przeszkoleni z wiedzy z tej dziedziny
i stosowali ją w praktyce.
c. Odpowiednie przeszkolenie (i w razie potrzeby profesjonalne wsparcie) umożliwi
touroperatorom planowanie, modyfikowanie i usprawnianie własnych obiektów
i usług, a zatem pokonywanie barier, które utrudniałyby udział odwiedzających
w turystyce wiejskiej.

2.

Dostępność przez cały okres podróży odwiedzających
a. Typowa „podróż turysty” składa się z 7 etapów. Są to: poszukiwanie, rezerwacja,
podróż (transport), zakwaterowanie, korzystanie z atrakcji na miejscu, podróż
powrotna oraz wspomnienia i dzielenie się doświadczeniami z innymi.
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b. Wszystkie aspekty podróży i interakcji z usługodawcą na każdym z tych etapów
(informacje, infrastruktura, środki transportu i usługi) należy projektować zgodnie
z założeniami projektowania uniwersalnego, tak aby podróż była możliwe dostępna
i bezproblemowa.
3.

Dostępność w całym łańcuchu wartości w sektorze turystycznym
a. Priorytety dla polityki i planowania w turystyce: dostępność, podejście do natury,
ochrona zasobów naturalnych, kulturowych i lokalnego dziedzictwa, współpraca
z lokalnymi społecznościami. Turystykę rozwijać należy w sposób zrównoważony
i odpowiedzialny, a także dostępny dla wszystkich.
b. W miejscach docelowych, pracownicy branży turystycznej z każdej części łańcucha
wartości powinni dbać o zapewnienie dostępu i włączenie WSZYSTKICH gości, także
osób z niepełnosprawnościami, starszych, rodzin z małymi dziećmi itp.
c. Różni operatorzy powinni być zachęcani do współpracy ze sobą, aby móc zapewniać
plany podróży bez granic, pakiety i oferty obejmujące pełen zakres usług, np.
dostępne zakwaterowanie, transport taksówką lub busem dostosowanym do potrzeb
osób na wózkach, dostępne restauracje/punkty gastronomiczne, agroturystykę,
lokalne sklepy z rzemiosłem, rowery, produkcję żywności, muzea, szlaki przyrodnicze
itd. - wszystkie te elementy odgrywają tu rolę.
d. Krajowe organizacje turystyczne oraz organizacje zarządzające miejscami docelowymi
mogą służyć radą i wsparciem, w oparciu o sprawdzone dobre praktyki w tym
zakresie. Bardzo ważne jest wspieranie współpracy między operatorami i promowanie
szkoleń z zakresu turystyki dostępnej dla operatorów i studentów.
e. Lokalne organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnością mogą być
zaangażowane w opracowywanie i testowanie nowych rozwiązań, przykładem
jest wolontariacki program „powitań”. Może to być na przykład wsparcie dla osób
niesłyszących, udzielane przez osoby niesłyszące z lokalnej społeczności.
f.

4.

„Usługi osobistego asystenta” dla gości wymagających dodatkowego wsparcia
zorganizować można na poziomie lokalnym. Może to być usługa oparta na
wolontariacie lub odpłatna, w zależności od potrzeb gości i lokalnych warunków.

Turystyka dostępna może być intratna, o ile zostanie odpowiednio zaplanowana
i zrealizowana
a. Poprawa dostępności turystyki może przynieść korzyści finansowe miejscom
docelowym i firmom. 15% populacji świata mierzy się z jakąś formą
niepełnosprawności lub ze schorzeniem. Oznacza to, potencjalnie, 15% turystów/
podróżujących na całym świecie, plus ich rodziny i znajomych, którzy do celów
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wspólnej podróży potrzebują miejsc i usług o zwiększonej dostępności. Jeżeli do tej
liczby dodamy osoby starsze, udział w rynku wzrasta niemal do 30%.
b. Firmy turystyczne nie powinny lekceważyć wartości tego rynku, uznając go za niszowy.
c. Podróżujący w wieku ponad 50 lat, z których wielu ma specjalne wymagania
dotyczące dostępności i zdrowotne, odpowiadają za 50% wydatków na turystykę
na świecie. Osoby starsze podróżują częściej niż typowy turysta i zatrzymują się
w miejscu docelowym na dłużej. Podróżują oni również przez cały rok, często
wybierając atrakcje kulturowe i przyrodnicze. Wobec starzenia się społeczeństwa,
należy ich uznać za bardzo atrakcyjną grupę docelową dla firm działających na
terenach naturalnych i wiejskich.
5.

Marketing turystyki dostępnej na terenach naturalnych i wiejskich
a. Marketing dostępności na terenach naturalnych i wiejskich jest działaniem
niezbędnym dla przyciągnięcia większej liczby gości. Przykłady dobrych praktyk
z terenów wiejskich powinny posłużyć jako model dla osób, które dopiero zaczynają
działania w tym zakresie.
b. Należy promować różnorodność lokalnych produktów turystycznych, starając
się rozciągnąć turystykę na inne obszary w regionie, o bardziej zróżnicowanych
atrakcjach. Może to wymagać zaangażowania dodatkowych interesariuszy spośród
społeczności, takich jak lokalne towarzystwa historyczne, gospodarze i rolnicy, lokalne
sklepy, organizatorzy sezonowych wydarzeń i świąt, instytucje kulturalne i edukacyjne
itd., co pomoże opracować nowe produkty i ofertę turystyczną.
c. Media społecznościowe odgrywają ważną rolę w marketingu turystycznym. Miejsca
docelowe na terenach naturalnych i wiejskich powinny wykorzystywać zdjęcia i filmy
(Instagram, Pinterest, YouTube, Vimeo...itp.) do reklamowania swojej oferty i atrakcji,
pokazując także jak korzystają z nich osoby z niepełnosprawnością i starsze. Należy
starać się uzyskać opinie dotyczące dostępności na najważniejszych portalach
internetowych, takich jak Trip Advisor i zapraszać blogerów i vlogerów (blogerów
nagrywających filmy) w okolicę, aby mogli przekazać bezpośrednią relację z podróży.

6.

Dostępność w biznesie, kulturze i zarządzaniu

Ogólnie zaleca się, aby wybierać „zwykłe” usługi, dostosowane w pewnym zakresie. Jest
to najlepsza opcja, zapewniająca brak dyskryminacji. Większość uczestników okrągłego
stołu była zdania, że usługi dostępne nie będą w większości przypadków klasyfikowane
jako „dodatkowe”, jednak tam, gdzie wymagane są specjalne usługi, mogą się one wiązać
z dodatkowymi opłatami dla gości.
Z rozmów z interesariuszami wynikły poniższe spostrzeżenia:
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a. Wszystkie usługi turystyczne powinny być przystosowane do użycia przez
wszystkich, a kiedy turyści mają szczególne wymagania w zakresie dostępu,
dana usługa powinna być do nich dostosowana. Nie jest dobrym rozwiązaniem
przygotowywanie specjalnych usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami,
ponieważ powodowałoby to wyłączenie tych osób z ogólnych grup turystycznych.
Celem jest zapewnienie niezależnego dostępu i maksymalnego wyboru turyście
z niepełnosprawnościami, podobnie jak każdemu innemu turyście.
b. Czas, aby turystyka wreszcie stała się dostępna dla wszystkich. Jest to ważny krok
na drodze do zrównoważonego rozwoju miejsc docelowych. Myśląc o znaczeniu
turystyki, powinniśmy uwzględniać nie tylko jej wpływ na środowisko naturalne
i społeczność w danym regionie. Należy również brać pod uwagę wpływ na turystów
– aby wszyscy turyści, niezależnie od stopnia sprawności, mogli uczestniczyć we
wszystkich (czy niemal wszystkich) atrakcjach.
c. Turystyka dostępna może być postrzegana jako ramy strategiczne rozwoju turystyki,
a tam gdzie wsparcia udzieliły krajowe organizacje turystyczne i organizacje
zarządzające miejscami docelowymi, MŚP odnoszą zazwyczaj większy sukces. Jednak
w Bułgarii, gdzie takie ramy nie istnieją, niektórzy interesariusze uważają, że brak
konkretnej polityki rządu i samorządów nie stanowi przeszkody dla zapewniania
przez przedsiębiorstwa usług turystyki dostępnej. Jeżeli właściciel czy manager firmy
turystycznej zna szczególne wymagania gości z niepełnosprawnością i jeżeli ma
do tych ludzi spersonalizowane podejście, postara się dostosować swój obiekt czy
usługę do tych wymagań i prawdopodobnie opracuje politykę firmy w tym zakresie,
mimo braku wyraźnych wskazówek ze strony władz. Padło nawet stwierdzenie, że
„Inicjatywy i zmiany oddolne zawsze sprawdzają się lepiej”.
d. Koszt poprawy dostępności nie musi być przeszkodą dla firm Wiele zmian
wprowadzić można za darmo lub niewielkim kosztem, w ramach kosztów konserwacji
czy ogólnych nakładów inwestycyjnych. Wymagane jest doradztwo w zakresie
planowania dostępności w ramach przewidzianych kosztów konserwacji czy
inwestycji.
e. Firma może odnieść korzyści z posiadania dobrej reputacji z uwagi na
społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), wynikającą z dbałości o potrzeby
marginalizowanych grup odwiedzających, na przykład osób z niepełnosprawnościami.
Posiadanie polityki włączania przyciąga więcej turystów i zwiększa zainteresowanie
daną firmą w lokalnej społeczności i nie tylko, jeżeli wykorzysta się to w strategii
marketingowej firmy.
f.

„Poprawa morale pracowników” oraz „zwiększenie zadowolenia klientów” to
jedne z najważniejszych korzyści z wdrażania turystyki dostępnej w firmie, ponieważ
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skutki te pomagają zachowywać przez długi czas praktyki odpowiedzialności
społecznej (w tym dostarczanie usług o zwiększonej dostępności).
7.

Wpływ COVID-19 i reakcja na pandemię
a. Pandemia COVID-19 wpłynęła na wszelkie formy turystyki we wszystkich miejscach.
Z wielu krajów i regionów niemal zniknęli turyści zagraniczni, na co wpływ ma
zamknięcie granic i wstrzymanie międzynarodowych przewozów.
b. Jednak turyści krajowi rozglądają się za możliwością wypoczynku na terenach
wiejskich, wybierając chętniej niewielkie hotele rodzinne, pensjonaty czy kwatery
prywatne. Ten trend, dobrze widoczny we Włoszech, o czym wspomniano w raporcie
z okrągłego stołu GAL Molise, wyjaśnić można zwiększoną potrzebą prywatności
i ograniczenia kontaktów z tłumami turystów w sytuacji trwającej pandemii. Stąd
firmy oferujące usługi turystyczne na terenach przyrodniczych i wiejskich goszczą
niewielkie grupy turystów głównie w weekendy.
c. Turyści o zwiększonych potrzebach dotyczących dostępności też wolą naturalne
tereny górskie i wiejskie. Pomimo obostrzeń związanych z pandemią, jest to
odpowiedni moment, aby niewielkie firmy turystyczne przemyślały swoją ofertę,
starając się ją zróżnicować i uczynić bardziej dostępną.
d. Operatorzy i miejsca docelowe na terenach naturalnych i wiejskich powinni starać
się do tego zachęcać i rozwijać ten trend, podkreślając aspekty turystyki dostępnej
związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem i korzystne dla lokalnych społeczności,
zawsze z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. „Dostępność dla
wszystkich” nie oznacza rezygnacji z bezpieczeństwa. Udane praktyki z tej dziedziny
mogą stać się inspiracją dla operatorów i studentów i można je uwidocznić
w programach kształcenia zawodowego. Dla celów szkoleń i opracowywania nowych
strategii wychodzących na przeciw potrzebom rynku, niezbędne są przykłady
innowacji i dobrych praktyk.

4.1. Najważniejsze kompetencje i zagadnienia (kadra kierownicza
i personel obsługi klienta)
Badania źródłowe, przegląd wyników ankiet i okrągłych stołów pozwoliły partnerom ACCESSIT określić wymagania dotyczące treści szkolenia dotyczącego dostępności na terenach
naturalnych i wiejskich.
Kurs zostanie dostosowany do potrzeb osób kształcących się zawodowo w trybie kształcenia
ustawicznego. Do grupy tej zaliczamy właścicieli, managerów i personel przedsiębiorstw
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turystycznych, a także osoby myślące o założeniu działalności turystycznej lub zatrudnieniu
w tym sektorze.
Kursy spełniały będą wymogi Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) poziomu 5 - wyższej
edukacji.
W oparciu o wcześniejsze badania, doświadczenie szkoleniowe ENAT, Eurogites, Milise i innych
partnerów, a także ankiety ACCESS-IT i rozmowy przy okrągłym stole, opracowano poniższą
tabelę, wskazującą najważniejszą tematykę dla szkolenia w zakresie dostępności atrakcji na
terenach naturalnych i wiejskich dla profesjonalistów i studentów.
Tabela 1 Szkolenie z zakresu turystyki dostępnej: proponowana tematyka i efekty uczenia się
Tematyka

Efekty uczenia się

1. Wprowadzenie do
turystyki dostępnej

Wiedza obejmująca:
• Zagadnienia turystyki dla wszystkich
Informacje ogólne: podaż i popyt turystyki dostępnej
Interesariusze i grupy docelowe
• Polityka turystyczna i ramy legislacyjne na poziomie europejskim i krajowym.
• Zagadnienia projektowania dla każdego i projektowania uniwersalnego
• Dostępność i zrównoważony rozwój
• Zdrowie i bezpieczeństwo gości i personelu
• Włączanie i mainstreaming niepełnosprawności w turystyce
• Uzasadnienie projektu turystyki dostępnej
Wiedza obejmująca:
• Wymagania turystów dotyczące dostępności; różnorodność, włączenie (osób
z różnymi typami niepełnosprawności, seniorów, rodzin z małymi dziećmi
i innych).
• Rodzaje niepełnosprawności, które generują szczególne wymagania dotyczące
dostępu
• Komunikacja z klientami
Wiedza obejmująca:
• Politykę dostępności dla firm
• Rozpoznawanie barier dla dostępności
• Pokonywanie barier i sytuacji nieprzewidzianych
• Dostosowywanie istniejących usług i obiektów
• Rozpoznawanie lokalnych zasobów odnoszących się do dostępności,
budowanie zdolności
• Osobisty asystent
• Rola lokalnych przewodników turystycznych i wolontariuszy
• Dostępny transport
• Standardy i wytyczne dotyczące dostępności

2. Turyści o szczególnych
potrzebach w zakresie
dostępu

3. Projektowanie
dostępnych obiektów
i usług na terenach
naturalnych i wiejskich
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4. Audyt dostępności
otoczenia i usług
turystycznych

5. Informacje na temat
dostępności i marketing

6. Rozwój firm i miejsc
docelowych w zakresie
turystyki dostępnej

Wiedza obejmująca:
• Przeprowadzanie audytów dostępności, opracowanie planu dostępności
• Narzędzia i sposoby gromadzenia informacji w całym „łańcuchu dostępności”
(fizyczny dostęp do obiektów, kształt usług i wsparcie klientów, informacje
i ICT, transport)
Wiedza obejmująca:
• Analiza danych o dostępności i dostarczanie uporządkowanych informacji,
które będą precyzyjne, wiarygodne i obiektywne.
• Przekazywanie analizowanych informacji klientom za pośrednictwem różnych
kanałów (media społecznościowe, internet, telefon, reklama, publikacje).
Wiedza obejmująca:
• Rozpoznawanie i interpretacja „przykładów dobrych praktyk” w różnych
częściach łańcucha turystycznego.
• Sieci wsparcia dla biznesu
• Praca z interesariuszami
• Narzędzia do zarządzania destynacjami, networking i marketing
• Opracowywanie planów działania w zakresie dostępności
• Organizacja i szkolenia osobistych asystentów i osób świadczących lokalnie
usługi wsparcia
• Możliwości finansowania i inwestycji w zakresie turystyki dostępnej
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5. Zasoby dla szkolenia z zakresu turystyki dostępnej
i rozwoju produktów
5.1. Zasoby projektu ACCESS-IT (baza danych)
Zespół ACCESS-IT rozpoznał „kluczowe zasoby” z zakresu turystyki dostępnej na obszarach
naturalnych i wiejskich.
Jest ich zbyt wiele, by je tu wszystkie wymienić, jednak można je znaleźć w dostępnym w sieci
arkuszu kalkulacyjnym Google na dysku udostępnionym przez ACCESS-IT.
Oto skrócony link: https://tinyurl.com/y53p2vkz
Arkusz kalkulacyjny Google składa się z następujących arkuszy:
1.

Informacje ogólne

2.

Strony internetowe		

około 70 pozycji

3.

Projekty				

około 40 pozycji

4.

Dokumenty pomocnicze

około 70 pozycji

5.

Filmy/zasoby cyfrowe 		

około 30 pozycji

Liczba pozycji jest przybliżona, ponieważ partnerzy dodają nowe zasoby przez cały czas
trwania projektu.
Wszystkie pozycje powiązane są z adresami URL, mają tytuł, krótki opis, rok wpisu/zebrania/
publikacji, kraj, rodzaj organizacji (jeśli dotyczy) oraz informację o tym, który z partnerów
projektu zapisał dany materiał.
Zasoby, które zostały zweryfikowane przez ENAT, składają się na bogate źródło informacji na
temat opracowywania materiałów szkoleniowych z zakresu turystyki dostępnej i obejmują
przykłady dobrych praktyk, do wykorzystania w następnych fazach projektu.
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5.2. Projekty szkoleń i inne inicjatywy na rzecz turystyki dostępnej
Projekt Access IT opiera się na wzajemnym uzupełnianiu i synergii z innymi projektami
z zakresu turystyki dostępnej, realizowanymi przez członków naszego konsorcjum i innych
partnerów.
Poniższe przykłady obejmują projekty kształcenia zawodowego i inicjatywy na rzecz rozwoju
produktów i narzędzi marketingowych dla MŚP z branży turystycznej.
1.

T-Guide – Tourist Guides for Intellectually Disabled in Europe (LdV, 2012-2015, SAN
& ENAT). It produced resources for training tourist guides in guiding people with learning
difficulties or other intellectual impairments. www.t-guide.eu ACCESS-IT koncentruje
się na szerszym gronie osób mających różnorodne wymagania dotyczące zwiększonej
dostępności.

2.

AccessAngels – Guardian Angels of Accessible Travelers in Rural Areas (2016-1-PL01KA202- 026504, ENAT). W tym projekcie opracowano Podręcznik działań dla usługi
Access Angels na terenach wiejskich oraz program nauczania podczas szkoleń młodych
wolontariuszy, chcących służyć pomocą osobom mającym potrzeby w zakresie dostępu.
Access-IT koncentruje się na MŚP z branży turystycznej na terenach naturalnych
i wiejskich, starając się wspierać ich właścicieli i kierowników w rozwijaniu nowej oferty
turystyki dostępnej.
https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat_projects_and_good_practices.1994

3.

P.A.S.T.4Future – Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future (P.A.2/S.O.2.1
– N. 176, GAL MOLISE). Ten projekt ma na celu ustanowienie ponadgranicznej sieci
organizacji i destynacji na rzecz turystyki dostępnej i zrównoważonej (Włochy, Albania
i Czarnogóra). Access-IT pragnie nawiązać współpracę z tym projektem, zapewniając
zasoby i narzędzia edukacyjne, z których skorzystać mogą managerowie miejsc
docelowych, pomagając przedsiębiorcom w dostosowaniu oferty turystycznej do potrzeb
osób o szczególnych wymaganiach w zakresie dostępu.
https://past4future.italy-albania-montenegro.eu/

4.

ELEVATOR. Program ELEVATOR, współfinansowany z programu Erasmus+ Unii
Europejskiej, koncentruje się na edukacji dorosłych i rozwijaniu biznesu (kompetencji
biznesowych) w zakresie turystyki dostępnej dla wszystkich. Nazwa projektu „Elevator”
(winda) nawiązuje do starań o podniesienie jakości zasobów ludzkich i usług w turystyce
i osiągnięcie wyższego, bardziej konkurencyjnego poziomu.
https://www.accessibletourism.org/elevator

5.

European Greenways. https://www.aevv-egwa.org/greenways/
„Greenways (zielone drogi) są ciągami komunikacyjnymi przeznaczonymi wyłącznie dla
niezmotoryzowanych, rozwijanymi w sposób zintegrowany, poprawiającymi zarówno
stan środowiska, jak i jakość życia w najbliższym otoczeniu. Drogi takie powinny spełniać
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normy dotyczące szerokości, nachylenia i stanu nawierzchni, tak aby być przyjazne dla
użytkowników i nie stwarzać zagrożenia dla osób o różnych umiejętnościach. Pod tym
względem niezwykle dobrze przystosowane do stworzenia zielonych dróg są ścieżki
holownicze wzdłuż kanałów czy nieużywane linie kolejowe.”
Deklaracja z Lille, 12 września 2000 r.
Niedawny projekt, współfinansowany z programu EU COSME „Greenways Heritage”, łączy
zielone drogi i miejsca dziedzictwa światowego UNESCO 15 trasami, określanymi jako
„pakiety turystyczne” w 9 krajach Europy. Projekt ten pokazuje sposoby projektowania
i wprowadzania na rynek oferty turystyki dostępnej na obszarach wiejskich, w oparciu
o koncepcję zielonych dróg, służących aktywnemu wypoczynkowi w zgodzie z naturą.
https://www.aevv-egwa.org/download/greenways_heritage/publications/GWH-ProductsTUVI-web.pdf
6.

Turystyka dostępna na europejskich zielonych drogach
Przykłady konkretnych działań w Europie mających na celu promowanie dostępnego dla
wszystkich spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem zielonych dróg, dla pokazania, że
Turystyka dla wszystkich stanowi poważną okazję biznesową i możliwość ekologicznego
zatrudnienia na obszarach, przez które przechodzą te dostępne szlaki. Zielone drogi,
w odróżnieniu od większości innych przestrzeni, umożliwiają każdemu dotarcie do
najbardziej fascynujących zakątków przyrodniczych, łatwo i wygodnie, co w innym
przypadku byłoby niemożliwe dla osób o ograniczonej mobilności lub z innymi rodzajami
niepełnosprawności. Zielone drogi należą do tych nielicznych naturalnych szlaków, które
dostępne są dla osób o różnym stopniu mobilności (osoby starsze, kobiety w ciąży,
małe dzieci, osoby z niepełnosprawnościami...), ponieważ wykorzystują nieużywane
linie kolejowe, ścieżki holownicze wzdłuż kanałów i inne w większości płaskie trasy,
o nachyleniu do 3%.
https://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-outdoor/

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie opinie jej autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakkolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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5.3. Strategie marketingowe: rozwijanie lokalnego partnerstwa
Na terenach wiejskich czy nadmorskich, jedno miejsce samo w sobie może nie wystarczyć do
przyciągnięcia wielu gości, natomiast bycie częścią szlaku stwarza możliwości marketingowe.
Jedną z takich inicjatyw jest działanie Irlandzkiej Izby Turystycznej “Wild Atlantic Way”
www.wildatlanticway.com/home. Inicjatywa reklamowana jest jako jeden szlak, jednak
działa na nim wielu różnych interesariuszy, współpracujących dla zapewnienia turystom
bezproblemowego wypoczynku. Turystów nie interesują granice administracyjne!
Innym przykładem jest „The Wales Way” www.visitwales.com/inspire-me/wales-way
Strategię opisano w https://businesswales.gov.wales/tourism/sites/tourism/files/documents/
TheWalesWay_Handbook_EN_Web.pdf
Oba szlaki są przykładem współpracy partnerskiej i wspólnego marketingu, jednak do obu
należy dodać otoczkę „dostępności”. Na stronie 30 dokumentu z Walii znajdziemy odnośnik
do dostępności, zachęcający do wspierania lokalnych „Accessibility Guides”, przewodników
wspierających osoby o zwiększonych potrzebach w zakresie dostępu. Jednak nie ma tam
żadnych konkretnych informacji (ani strategii) skierowanych do osób z niepełnosprawnościami
- co można uznać za „zmarnowaną okazję”.
Marketing turystyki dostępnej jest również silnie związany z ofertami typu „wellbeing”,
turystyką zdrowotną i spa. Niektóre miejsca docelowe na wsi zaczynają dostrzegać ten rynek.
Oczywiście ważną rolę odgrywa planowanie infrastruktury. Na przykład ruch „Paths for All”
(Ścieżki dla wszystkich) w Wielkiej Brytanii kładzie nacisk na chodzenie dla zdrowia i rolę
tworzenia „ścieżek bezpiecznych i dostępnych”. Ich strona: https://www.pathsforall.org.uk/
community-paths zapewnia kontakt z zespołem „Community Paths Team”, wspierającym
organizacje i grupy w obrębie społeczności, a także profesjonalistów poprawiających
dostępność lokalnych tras na terenie Szkocji.
Odnośniki do innych inicjatyw znaleźć można w dziale 6 niniejszego raportu.
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z roku 2005.
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7. Załącznik 1 Ankieta dla użytkowników: Tabele i wykresy
statystyczne
Zobacz dokument pod tym linkiem: https://tinyurl.com/IO1-User-survey

8. Załącznik 2 Ankieta dla firm: Tabele i wykresy statystyczne
Zobacz dokument pod tym linkiem: https://tinyurl.com/IO1-Business-survey

9. Załącznik 3 Ankieta dla użytkowników (wersja angielska)
Zobacz dokument pod tym linkiem: https://tinyurl.com/user-survey-questionnaire

10. Załącznik 4 Ankieta dla firm (wersja angielska)
Zobacz dokument pod tym linkiem: https://tinyurl.com/business-survey-questionnaire

11. Załącznik 5 Spotkania interesariuszy przy okrągłym stole
- przewodnik do przeprowadzania wywiadów
Zobacz dokument pod tym linkiem: https://tinyurl.com/Round-tables-interview-guide

12. Załącznik 6 Raporty z okrągłych stołów
Zobacz dokument pod tym linkiem: https://tinyurl.com/all-round-t-reports
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