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Anotace: Projekt disway je komunitní sociální síť pro zdravotně postižené. Hlavním smyslem je výměna 

zkušeností při cestování a inspirace pro možné výlety a dovolené. Jako vedlejší cíl pak sdružovat postižené. 

Snažíme se přinést platformu pro postižené, která jim jednoduše umožní získat představu o bezbariérovosti 

lokace (země, měst). Projekt není mapou s body a popisem bezbariérovosti, ale umožňuje předávat si i osobní 

zkušenosti při cestování ZP. Téměř každý ZP už někde cestoval a získal zkušenosti s bezbariérovostí 

navštívených míst. Málokdo však je schopen napsat recenzi místa a své zkušenosti. Náš projekt se to pokouší  

vyřešit a dále i sbližovat lidi se zdravotním handicapem. Budeme se snažit sdružit komunity z různých zemí pod 

jednu platformu. 

 

 

Co je disway 

• mezinárodní sociální síť pro handicapované 

• průvodce zajímavých a přístupných míst v jednotlivých lokalitách 

• databáze zkušeností z cestování pro handicapované 

• komunita lidí s podobným postižením, která má konečně prostor pro sebe 

• komunikační kanál pro sdílení zkušeností, fotografií a zážitků 

• osobní profil vozíčkáře – cestovatele 

 

disway - social network for disabled - jde o komunitní sociální síť pro zdravotně znevýhodněné. 

Hlavním smyslem je výměna zkušeností při cestování a inspirace pro možné výlety a dovolené. Jako další funkcí 

pak sdružování zdravotně znevýhodněných. Klademe důraz na jednoduché ovládání a přehlednost. Nepůjde  

o klasickou sociální síť. Část lze vidět a využívat bez přihlášení. Můžete vidět jednotlivé lokality a místa. Tyto 

body lze bez přihlášení procházet a vyhledávat. Po přihlášení uživatel získá svůj profil. Tam již má množství 

funkcí (statusy, přidávání bodů, přehledy výletů, přidávání přátel, mapy přátel ...). V případě zájmu z řad 

uživatelů bude projekt doplněn o mobilní aplikaci. 

Pro projekt jsme se rozhodli, neboť dle nás podobné řešení chybí a z okolí zdravotně znevýhodněných 

lidí jsme získali zpětnou vazbu, že by projekt uvítali a využívali. Projekt tak přispěje k lepšímu informování 

postižených o lokalitách, místech, trasách, leteckých společnostech a dalších službách. Velice často se totiž 

proklamované informace společností nesetkávají s realitou – znevýhodnění tak preferují reference a informace 

přímo ze své komunity. Tím se může stát disway. Vzhledem k relativně malému českému trhu jsme se rozhodli 

směřovat projekt jako globální. V první fázi je aplikace v české a anglické mutaci. 

V první fázi jde o webovou aplikaci, která bude sloužit jako sociální síť pro zdravotně znevýhodněné 

cestovatele. Chceme motivovat uživatele, aby vznikla fungující komunita. U projektu jsme se zaměřili na  

kvalitní design,  aby uživatelé měli radost v disway pracovat. Pro sdílení je projekt propojen na již existující 

služby a sociální sítě. Pro zpestření a možnost aktivní uživatele zvýhodnit jsme přidali prvky gamifikace. 

Uživatelé jsou odměňováni odznáčky za přidaný obsah, hodnocení, počet navštívených zemí. 

V každé zemi bychom rádi našli ambasadory, kteří se stanou tváří disway a budou koordinovat další 

vývoj. Pro rozjezd projektu jsme se rozhodli, že budeme aktivně vyhledávat místa, aby co nejdříve vznikly 

průvodce jednotlivých zemí. Informace chceme získávat od jednotlivých zdravotně znevýhodněných a dále 



 

komunikací s informačními centry, spolky zdravotně znevýhodněných atd.. Dále plány rozvoje - možnosti 

sdílení akcí, systém pro plánování výletů, hledání přátel, asistentů pro vybraný výlet nebo dovolenou a další. 

Rádi bychom poděkovali Nadaci Vodafone Česká Republika, která nás podpořila a umožnila start 

tohoto projektu. 

 

Obr.1: Úvodní stránka 

 



 

 

Obr.2: Vyhledávání lokací a míst 

 

 
Obr.3: Detail dispointu – Ústí nad Labem 



 

 

Obr.4: Uživatelský profil 

 

 

Obr.5: Tým disway  

 


