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W dniu 25 września 2012 r. w Granadzie, Hiszpania, miała miejsce pierwsza Doroczna 
Konferencja Projektu Tourage. Gospodarzem Konferencji była Rada Prowincji 
Granada, która jest jednym z partnerów projektu. W obradach wzięli także udział 
przedstawiciele partnerów projektu, krajowych i regionalnych instytucji i organizacji 
działających w obszarze turystyki senioralnej. Tematem przewodnim konferencji była 
kwestia wykorzystania tego rodzaju turystyki na rzecz rozwoju społeczno-
gospodarczego regionów peryferyjnych.  
 

W pierwszej części Konferencji zaprezentowano doświadczenia Hiszpanii w rozwijaniu 
turystyki osób starszych w ramach specjalnych programów turystycznych 
realizowanych przez m.in. Instytut ds. Osób Starszych i Usług Socjalnych IMSERSO czy 
Państwową Agencję ds. Zarządzania Innowacjami i Nowymi Technologiami w 
Turystyce SEGITTUR. 
 

Druga część Konferencji poświęcona została pierwszym dobrym praktykom zebranym 
do tej pory w ramach projektu TOURAGE. Wśród nich z dużym zainteresowaniem 
spotkała się propozycja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, które zaprosiło do 
współpracy w ramach tego projektu Stowarzyszenie Turystyki „Bez Barier” z Gdyni. 
Opis dobrej praktyki zatytułowanej „Turystyka jako narządzie aktywizacji fizycznej, 
umysłowej i społecznej osób starszych” zaprezentowała pani Agnieszka Walczak, 
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Bez Barier”.  
 

Pani Agnieszka Walczak przedstawiła najważniejsze informacje na temat działania 
Stowarzyszenia „Bez Barier”. Stowarzyszenie powstało ponad 6 lat temu i od samego 
początku aktywnie wspierało osoby starsze i niepełnosprawne, współpracując w 
realizacji swoich działań z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i 
sektorem przedsiębiorstw, m.in. pozyskując szereg dotacji na realizację zadań 
publicznych. W ramach swojej działalności na rzecz seniorów, Stowarzyszenie 
organizuje jednodniowej wycieczki piesze i autobusowe. Celem tych wycieczek jest 
społeczna, fizyczna i umysłowa aktywizacja osób starszych poprzez turystykę pieszą 
połączoną z  działaniami praktycznymi, wykładami tematycznymi i warsztatami 
rękodzieła. 
 

W zeszłym roku, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
Stowarzyszenie uruchomiło portal turystyczny Kaszuby Bez Barier zawierający 

http://www.tourage.eu/
http://www.turystykabezbarier.info/
http://www.kaszubybezbarier.pl/


 

informacje na temat najważniejszych atrakcji turystycznych Kaszub i ich dostępności 
dla osób starszych i niepełnosprawnych. Portal zawiera m.in. szczegółowe informacje 
na temat lokalizacji wielu udogodnień takich jak toalety, miejsca wypoczynku, 
parkingi etc., które są bardzo ważne dla osób starszych wybierających się w podróż. 
 

Bazując na doświadczeniach uzyskanych podczas realizacji wycieczek turystycznych 
dla seniorów i osób starszych, w tym roku Stowarzyszenie przygotowało i 
opublikowało nowatorski przewodnik turystyczny pod Gdyni. Zatytułowany „Gdynia 
Dla Każdego”, przewodnik zawiera osiem pieszych wycieczek tematycznych po 
mieście. Cechą odróżniającą tę publikację od innych jest to, że zawiera on praktyczne 
informacje dotyczące dostępności poszczególnych miejsc dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. Podobnie jak w przypadku portalu turystycznego, w 
przewodniku znajdują się także informacje dotyczące dostępności toalet, miejsc 
wypoczynku i parkingów. 
 

Prezentacja przewodnika „Gdynia Dla Każdego” spotkała się dużym 
zainteresowaniem kilku partnerów projektu, którzy wyrazili chęć jej transferu do 
swoich regionów. Wstępną deklarację transferu wyraziło Regionalne Stowarzyszenie 
Turystyczne z Burgas, Bułgaria, Władze Regionalne Zachodniej Irlandii i Rada 
Regionalna Karelii Północnej. W odpowiedzi na zapytania zainteresowanych regionów 
partnerskich, Pani Agnieszka Walczak poinformowała, że angielskie tłumaczenie 
przewodnika planowane jest na wiosnę 2013 r., co w znacznym stopniu ułatwi 
dokonanie transferu dobrej praktyki w ramach projektu. Partnerzy podjęli decyzję o 
kontynuowaniu starań w celu realizacji tego działania. 
 
Szczegółowe informacje na temat Konferencji Dorocznej i wizyt studyjnych dostępne 
są na stronie internetowej projektu i na profilu Facebook. 
 

Projekt TOURAGE – Rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych jest 
realizowany w latach 2012-2014 w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej 
INTERREG IVC. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie gospodarki regionów 
poprzez rozwój turystyki osób starszych i wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia 
się. Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy władz regionalnych, decydentów, 
polityków i innych interesariuszy zajmujących się polityką społeczną i turystką w 
zakresie wyzwań, korzyści i przyszłych trendów, a przede wszystkim dobrych praktyk 
identyfikowanych w ramach projektu.  
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