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etapie swojego życia mieć specjalne potrzeby. Jednak 
dużo rozwiązań w naszym kraju nie jest do tego dopa-
sowanych – podkreśla Augustyniak.

Przyszli architekci nadzieją dla osób z ograniczoną 
możliwością poruszania się i komunikacji

Dlatego firma TechnoNICOL, producent systemów 
izolacyjnych we współpracy ze swoim wieloletnim 
partnerem, Fundacją Polska Bez Barier zdecydowały 
się zmienić tę sytuację.

W tym roku rozpoczynają ogólnopolski cykl warsz-
tatów projektowania uniwersalnego dla studentów ar-
chitektury. 

Te osoby już niedługo będą planować przestrzeń 
miejską i tworzyć projekty budynków w całej Polsce  
i na świecie. W ramach naszych warsztatów będą mo-
gli poznać świat osób z niepełnosprawnościami oraz 
zobaczyć jak poprzez swoją pracę mogą ułatwić im 
codzienne życie – mówi Zbigniew Kalinowski, prezes 
firmy TechnoNICOL w Polsce.

Warsztaty z cyklu „Projektowanie bez Barier” od-
będą się w 10 miastach w Polsce. Łącznie weźmie  
w nich udział około 200 studentów. Informacje o spo-
tkaniach są dostępne na stronach www.polskabezba-
rier.org i www.technonicol.pl.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wysłać wia-
domość email o tytule „Zapisy na warsztaty Projekto-
wanie bez Barier” ze swoim imieniem, nazwiskiem  
i numerem telefonu na adres fundacja@polskabezba-
rier.org lub zadzwonić pod numer 790-494-794.

Fundacja Polska Bez  
Barier i TechnoNICOL 
uczą projektowania  
dla wszystkich

Brak pochylni przy budynkach, z 
których np. mogą skorzystać osoby 
poruszające się na wózkach, zbyt 
wysokie progi, wąskie korytarze, 
brak windy i nieczytelna komuni-
kacja, to sytuacje, które dla osoby 
w pełni sprawnej są prawie niezau-
ważalne. Jednak dla osób z ograni-
czoną możliwością poruszania się 
i komunikacji są to problemy dnia 
codziennego, które uniemożliwiają 
im wykonanie nawet najprostszych 
czynności oraz włączenie się w ży-
cie społeczne.

Osoby z ograniczoną mobilno-
ścią i komunikacją za każdym ra-
zem, gdy planują wizytę w sklepie 
czy urzędzie zastanawiają się czy 
będą miały odpowiednie warunki, 
aby bez problemu załatwić swoje 
sprawy. Nierzadko w obawie, że 
nie mogą na to liczyć decydują 
się pozostać w domu – mówi Ma-
ciej Augustyniak, prezes Fundacji 
Polska Bez Barier, która promuje 
zmiany mające na celu włączenie 
osób z niepełnosprawnościami  

w główny nurt życia społecznego  
i kulturalnego.

Osoby z niepełnosprawnościa-
mi stanowią około 12% polskiego 
społeczeństwa . Jednak proble-
my z poruszaniem się po mieście  
i w budynkach ma dużo większa 
grupa ludzi. Są to osoby porusza-
jące się na wózkach, z niepełno-
sprawnością wzroku, słuchu lub 
intelektualną, ale także osoby star-
sze, osoby z dziećmi w wózkach, 
osoby chore na otyłość, niskie lub 
bardzo wysokie oraz z czasowymi 
ograniczeniami ruchu, np. wspie-

rające się kulami lub balkonikami. 
Pomimo tego, przestrzeń publiczna 
oraz budynki są często niedostoso-
wane do ich potrzeb.

Rozwiązaniem jest filozofia pro-
jektowania uniwersalnego. Począt-
kowo odnosiła się do architektury, 
natomiast obecnie polega na pro-
jektowaniu produktów i otoczenia 
w taki sposób, by mogły być one 
użyte przez wszystkich. 

Dostępność budynków i prze-
strzeni publicznej to nie tylko pro-
blem osób z niepełnosprawnościa-
mi. Każdy z nas może na pewnym 

Polskie prawo budowlane w bardzo ograniczonym stopniu podejmuje temat do-
stępności dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym duża część obszarów 
publicznych i budynków nie jest dostępna dla wszystkich. Tę sytuację chcą wspólnie 
zmienić Fundacja Polska Bez Barier oraz firma TechnoNICOL poprzez realizację cyklu 
warsztatów dla przyszłych architektów. 

Fundacja Polska Bez Barier 

Nazwa Fundacji jest 
zarazem celem naszych 
działań. Zajmujemy się li-
kwidacją barier. Wierzymy, 
że zarówno bariery archi-
tektoniczne, jak i te tkwiące 
w ludzkich umysłach na-
leży burzyć każdego dnia. 
Promujemy zmiany, które 
włączą osoby z niepełno-
sprawnościami w główny 
nurt życia społecznego  
i kulturalnego. Uważa-
my, że każdy ma prawo 
do równego traktowania. 
Budujemy porozumienia  
i współpracujemy z ludźmi 
oraz organizacjami, którym 
bliskie są nasze cele. Na-
szym zdaniem partnerstwo 
i współpraca to powód do 
dumy. 
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TechnoNICOL jest wiodącym producentem i dostawcą 
wysoko zaawansowanych technologicznie pokryć dacho-
wych i systemów izolacyjnych, działającym na rynku od 
1992 roku. Firma posiada 41 zakładów produkcyjnych i 180 
oddziałów handlowych oraz zatrudnia 6 500 wykwalifiko-
wanych specjalistów w 21 krajach. Firma otworzyła swoje 
oficjalne przedstawicielstwo w Polsce w 2005 roku. Więcej 
informacji na www.technonicol.pl

Maciej Augustyniak
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