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Anotace: Projekt disway je komunitní sociální sít pro cestování zdravotně hendikepovaných. Hlavním smyslem 

celého projektu je přímá výměna zkušeností z cestování mezi podobně hendikepovanými cestovateli a inspirace 

pro další možné výlety a dovolené. Vedlejším cílem je sdružovat hendikepované a ukázat, že i s omezením se dá 

plnohodnotně cestovat. Snažíme se přinést platformu pro hendikepované, která jim jednoduše umožní získat 

představu o bezbariérovosti lokace (země, měst) a následně si i případně upřesnit zkušenosti s člověkem, který 

dané místo navštívil. Projekt si neklade za cíl být mapou s body a popisem bezbariérovosti, ale chce umožňovat 

předávání osobních zkušeností při cestování. Téměř každý hendikepovaný už někam cestoval a získal zkušenosti 

s bezbariérovostí navštívených míst. Málokdo však je schopen napsat recenzi navštíveného místa a popsat své 

dojmy a zkušenosti. Náš projekt se pokouší nabídnout řešení a dále sbližovat lidi se zdravotním hendikepem. 

Naším dalším je cílem je sdružit komunity z různých zemí pod jednu platformu. 

 

 

O disway 

Projekt disway je sociální síť, která umožňuje sdílení informací o turisticky zajímavých místech nejen  

u nás, ale zejména ve světě. Informuje o jejich přístupnosti pro lidi s různými druhy postižení, ať už se jedná  

o vozíčkáře, nevidomé nebo neslyšící. Hlavní myšlenkou je přímé propojování samotných hendikepovaných 

cestovatelů mezi sebou. 

Projekt vyvíjí tým vozíčkářů z České republiky, kterým jde především o vzájemné propojování 

hendikepovaných cestovatelů. Cestování je pro vozíčkáře rok od roku dostupnější, ale většina poskytovatelů 

služeb uvádí neúplné či nedostačující informace. Jistě v tom není zlý úmysl, prostě se nedokáží vžít do kůže 

třeba člověka na vozíku a neumí si jeho potřeby představit. 

Proto jsme se rozhodli vybudovat disway - prostor, ve kterém mohou vozíčkáři sdílet zkušenosti  

a doporučení s ostatními cestovateli. Nejlepší informace o přístupnosti získá vozíčkář od vozíčkáře.  

Pro spuštění projektu jsme se rozhodli, protože podobné řešení na trhu chybí a z okolí zdravotně 

znevýhodněných jsme získali zpětnou vazbu, že by se do projektu rádi zapojili. Vzhledem k relativně malému 

českému trhu jsme se rozhodli směřovat projekt do světa a propagovat ho v globálním měřítku. Nyní je aplikace 

v české a anglické mutaci. Pro globální řešení jsme se rozhodli i vzhledem ke zkušenostem našeho managementu 

s globálními projekty.  

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

cestovatele. Chceme motivovat uživatele, aby se do projektu zapojili a aby vznikla fungující komunita. Zaměřili 

jsme se na kvalitní design, aby uživatelé měli radost a chuť v disway pracovat. Dále jsme přidali prvky 

gamifikace (odznáčky a hodnosti za aktivitu), které zvýhodní aktivní uživatele a zpestří jejich pobyt na webu 

disway. Pro sdílení je projekt propojen na již existující služby a sociální sítě – Facebook a Twitter.  

 

V každé zemi chceme najít ambasadory, kteří se stanou tváří disway a budou koordinovat další vývoj. 

Pokud byste se chtěli stát ambasadory, nebo s námi na disway pracovat, tak neváhejte a kontaktujte nás.  Pro 

podporu rozjezdu projektu jsme se rozhodli, že budeme aktivně vyhledávat místa, aby co nejdříve vznikli 

virtuální průvodci bezbariérových lokalit jednotlivých zemí. Informace získáváme od jednotlivých zdravotně 

znevýhodněných a dále z komunikací s informačními centry, spolky zdravotně znevýhodněných atd. Do 

budoucna plánujeme: 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. 

 



Co je disway 

 

• mezinárodní sociální síť (nejen) pro hendikepované cestovatele 

• databáze zkušeností z cestování pro hendikepované 

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

• komunikační kanál pro sdílení zkušeností, fotografií a zážitků 

• osobní profil znevýhodněného cestovatele 

• otevřený pro sdílení s ostatními sociálními sítěmi (Facebook atd.) 

 

 Cíle projektu disway 

 

• komunikace přímo s cestovateli, kteří již místo navštívili 

• komunikace s cestovateli, kteří mají stejné potřeby 

• přehled přístupnosti míst 

• plánování výletů 

• sdružování cestovatelů se stejným omezením 

 

Co se nám dosud povedlo 

 

• spuštění disway 2.0 verze na adrese disway.org 

•  příprava disway 3.0 

•  navazování spolupráce 

•  spuštění marketingové aktivity 

•  přes 500 uživatelů 

•  přes 3000 hodnocení 

•  

Nebojte se cestovat s hendikepem 

 

• navštivte projekt na adrese disway.org 

• zaregistrujte se a začněte disway využívat 

•  zapojte se do rozvoje projektu s námi 

•  řekněte o nás svým známým a kamarádům, aby si cestování mohli užít 



Kapitola – obrázky 

 

Obr.1: Úvodní stránka 

 



 

Obr.2: Vyhledávání lokací a míst 

 



 
 

Obr.3: Detail dispointu – Ústí nad Labem 



 

Obr.4: Uživatelský profil 

 


