
Miasta bez  barier  
- aplikacja dla osób  

z niepełnosprawnością
Nowoczesne technologie to nie tylko narzędzia służące rozrywce. To także 
programy, aplikacje i urządzenia elektroniczne ułatwiające życie osobom 

niepełnosprawnym. Dziś, dzięki tabletom i inteligentnym telefonom komór-
kowym, osoby z dysfunkcjami wzroku lub ruchu mogą swobodnie poruszać 

się w przestrzeni miejskiej, korzystając np. z aplikacji opisujących miejsca 
trudno dostępne dla wózków lub restauracje dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. By korzystać z tego typu programów wystarczy telefon 

komórkowy (smartphone) z podłączonym internetem.



Miasta bez  barier  
Przyjrzyjmy się jednej z najpopular-
niejszych aplikacji adresowanej do osób 
niepełnosprawnych. Program „Miasta 
bez barier” to bezpłatny program dla 
systemu Android, pomagający w prze-
zwyciężaniu barier napotykanych w in-
frastrukturze miejskiej. Jak piszą twórcy 
aplikacji, dzięki niej możemy znajdować 
„miejsca parkingowe, restauracje, hote-
le, instytucje i miejsca turystyczne, które 
są zaadoptowane lub nie przygotowane 
dla osób z ograniczeniami fizycznymi 
czy sensorycznymi. Wystarczy pobrać 
aplikację i zalogować się aby móc odna-
leźć ułatwienia w dowolnej lokalizacji 
oraz samodzielnie dodawać i komento-
wać obiekty”. Ta ostatnia funkcjonalność 
jest - z punktu widzenia użytkowników 
- niezwykle ważna, bo to osoby niepeł-
nosprawne, korzystając z przestrzeni 
miejskiej, mogą dzielić się informacja-
mi z innymi użytkownikami programu, 
uzupełniając istniejącą bazę informacji.

Aplikacja pozwala na wyszukiwanie 
barier i udogodnień, dodawanie oraz 
edycję obiektów na mapie, a także publi-
kowanie własnych komentarzy. Twórcy 
„Miasta bez barier” wykorzystali ogól-
nie dostępną mapę Google, na której na-
niesionezostały między innymi parkingi 
dla osób niepełnosprawnych , udogod 
nienia komunikacyjne (podjazdy do

- aplikacja dla osób  
z niepełnosprawnością

budynków) oraz przeszkody komuni-
kacyjne (wysokie krawężniki, strome 
schody). Dzięki aplikacji osoby nie-
pełnosprawne, poszukujące noclegu, 
mogą znaleźć miejsca wyposażone np. 
w łazienki dla osób niepełnosprawnych. 
Jak pisze Katarzyna Iwona Marciniak 
i Łukasz Piasny w artykule „Aplikacje 
wspomagające poruszanie się osób nie-
pełnosprawnych w mieście”, aplikacja 
„Miasta bez barier” „daje również moż-
liwość filtrowania danych, pokazując 
tylko te przeznaczone dla: niewidomych 
i słabosłyszących, głuchych i niedosły-
szących, z zaburzeniami mowy, użyt-
kowników wózków inwalidzkich, osób 
wymagających pomocy w chodzeniu”. 
Co ciekawe, w aplikacji znajdziemy nie 
tylko komentarze użytkowników, ale i 
informacje z urzędów miejskich. Pro-
gram znaleźć można w aplikacji Google 
Play oraz na stronie internetowej www.
miastabezbarier.pl, gdzie zamieszczo-
no kod QR do ściągnięcia programu.
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