Naujienlaiškis Nr.1
Visiems besidomintiems kultūros paveldo
prieinamumo didinimu, turizmo plėtra

Naujai atgimęs
kultūros paveldas prieinamas visiems

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga vykdo projektą, kurio tikslas - didinti Kultūros paveldo objektų
žinomumą ir lankomumą e-rinkodaros priemonėmis, ypatingą dėmesį skiriant prieinamumo visiems
populiarinimui.
Sužinoti daugiau

Projekte dalyvauja 15 objektų iš Vilniaus, Pietų Dzūkijos, Pajūrio regionų. Apie kiekvieną objektą
sukurti naujienlaiškiai, apie regionus - vaizdo klipai bei parengti elektroniniai leidiniai suteiks
įvairiapusę informaciją apie objektų architektūrą, juose esančias kultūrines, istorines vertybes,
tradicinius renginius bei prieinamumą visiems.
Maršrutas Vilniaus regione

Maršrutas Pietų dzūkijos

Maršrutas pajūrio regione

regione

1. Šilutės Hugo Šojaus muziejus.

1. Medininkų pilis.
2. Vytauto Kasiulio dailės

1. Druskininkų miesto muziejus.

2. Lietuvos Jūrų muziejus.

muziejus.

2. Druskininkų gydykla.

3. Palangos Gintaro muziejus.

3. Lietuvos banko pinigų

3. Karolio Dineikos

4. Palangos kurchauzas (salė).

muziejus.

sveikatingumo parkas.

4. Trakų šv.Mergelės Marijos

4. Liškiavos bažnyčios ir

apsilankymo bazilika.

vienuolyno ansamblis.

5. Trakų istorijos muziejus,

5. Leipalingio dvaro sodybos

Sakralinio meno ekspozicija.

rūmai.
6. Veisiejų regioninio parko
direkcijos lankytojų centras.

Į turizmą visiems - verta investuoti!

Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblio pastatai
įrengti atsižvelgiant į prieinamumo visiems principus

Daugelyje Europos šalių sudarytos galimybės keliauti

(Liškiavos kultūros centro administracija), Varėnos raj.

visiems. Ne tik žmonės su negalia turi specialiųjų
poreikių keliaujant. Prie jų galima priskirti

Visiems prieinamas turizmas užtikrina turistinių vietų,

pagyvenusius žmones, šeimas, turinčias mažus

produktų ir paslaugų prieinamumą visiems žmonėms,

vaikus ir asmenis, turinčius laikinus sveikatos

nepriklausomai nuo jų fizinių apribojimų, negalios,

sutrikimus. Taigi, specialių pritaikymų (arba

amžiaus ar gebėjimo orientuotis aplinkoje ir apima

universalių) poreikis yra būtinas didesniam turistų

viešas ir privačias turistines vietas, paslaugų ir

skaičiui. Darytina išvada, kad apie 40 % visuomenės

aptarnavimo sferą.

toks pritaikymas yra būtinas, 60 % - reikalingas, o

Prieinamas turizmas tampa iššūkiu visai Pasaulinei

visiems 100 % - komfortiškas. Kai kuriose šalyse

kelionių pramonei: ieškoma galimybių ir skiriamos

keliaujantys žmonės su negalia sudaro 10 -12 %

investicijos atlikti reikalingus trumpalaikius bei

bendro turistų skaičiaus. Skaičiuojant visus turinčius

ilgalaikius patobulinimus.

specialiųjų poreikių asmenis šis kaičius daug didesnis.

Sekite naujienas!
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