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„Motomobilność 2013”
„Motomobilność 2013” to pierwsza w Polsce wystawa motoryzacyjna,
prezentująca pojazdy specjalnie przystosowane dla niepełnosprawnych
kierowców i pasażerów. Wystawa udowadnia, że oferta branży motoryzacyjnej
wychodzi naprzeciw potrzeb i oczekiwań niepełnosprawnych uczestników
ruchu drogowego.

Ponad 650 milionów ludzi (ok. 10 procent globalnej populacji) cierpi z powodu różnego rodzaju
niepełnosprawności. W Polsce tę grupę szacuje się, w zależności od przyjętej metodologii
badania, na 3,4 do 5,3 mln osób. Uwzględniając fakt, że najliczniejszą grupę wśród
niepełnosprawnych stanowią osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym oraz lekkim stopniu
niepełnosprawności, należy dołożyć wszelkich starań by umożliwić im mobilność na poziomie osób
w pełni zdrowych, gdyż zrównywanie szans to przepustka do równoprawnego funkcjonowania
w społeczeństwie. Wyrównywanie szans to motto, które przyświeca pierwszej w Polsce
niezależnej wystawie poświęconej mobilności osób z dysfunkcjami, czyli „Motomobilność 2013”.
„Motomobilność 2013” to pierwsza w Polsce wystawa motoryzacyjna, prezentująca pojazdy
specjalnie przystosowane dla niepełnosprawnych kierowców i pasażerów. Wystawa udowadnia,
że oferta branży motoryzacyjnej w Polsce wychodzi już znacząco naprzeciw potrzeb i oczekiwań
niepełnosprawnych uczestników ruchu drogowego.
Celem wystawy jest wsparcie aspiracji motoryzacyjnych środowiska osób niepełnosprawnych,
umożliwiających wzrost aktywności zawodowej tej grupy społecznej, a także popularyzacja
i rozwój profesjonalnych usług motoryzacyjnych dla środowiska osób z dysfunkcjami. Wystawa ma
także na celu podnoszenie świadomości osób sprawnych fizycznie w rozumieniu potrzeb
i oczekiwań osób niepełnosprawnych.
Organizatorem wystawy i wydarzeń towarzyszących jest Instytut Transportu Samochodowego we
współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SPINKA. Te dwie
instytucje, współpracujące ściśle od 6 lat, gwarantują profesjonalne i kompleksowe traktowanie
problemu motoryzacji osób niepełnosprawnych oraz realny kontakt z tym środowiskiem.

Strona

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. 22 43-85-400
fax 22 43-85-401
www.its.waw.pl

1

Na wystawie pojawią się samochody osobowe różnych modeli i marek, dostosowane do
wymagań niepełnosprawnych użytkowników (kierowców i pasażerów) posiadających różne typy
dysfunkcji, w szczególności narządów ruchu. Wystawiane są także urządzenia i systemy
techniczne służące do specjalistycznych adaptacji i przystosowań dla indywidualnych potrzeb
osób niepełnosprawnych, systemy do diagnostyki i badania osób niepełnosprawnych
w kontekście zdolności do kierowania pojazdem samochodowym. Wśród wystawców pojawią się
także przedstawiciele banków i towarzystw ubezpieczeniowych, które od lat wspierają finansowo
m.in. działania SPINKI.

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie jest promocja pierwszego w Polsce wydawnictwa
poświęconego przedmiotowej tematyce: „Poradnik niepełnosprawnego kierowcy i pasażera”,
a także szereg prezentacji i pokazów dynamicznych dostosowanych pojazdów.
Więcej informacji:
Mikołaj Krupiński
Rzecznik Prasowy
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa
+48 22 43 85 538
+48 604 931 310
mikolaj.krupinski@its.waw.pl
www.its.waw.pl
facebook.com/instytut.transportu.samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego
Podstawowym celem działalności ITS jest ograniczenie zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego
oraz ochrona środowiska przed negatywnym wpływem rozwoju motoryzacji.
Misją ITS jest prowadzenie badań ukierunkowanych na innowacyjność i pełnienie funkcji służb
publicznych w odniesieniu do ogólnie rozumianego transportu samochodowego, czy adaptacji
przepisów UE. Z tego powodu tworzymy konsorcja z jednostkami naukowymi, akademickimi
i podmiotami gospodarczymi dla potrzeb realizacji i wdrożeń projektów, głównie w zakresie
bezpieczeństwa kraju, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – Spinka
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Pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie w zdobyciu uprawnień do kierowania samochodem
oraz w zakresie wszelkich spraw, związanym z zakupem i eksploatacją pojazdu nowego lub
używanego oraz w wyposażenie go w niezbędne urządzenia, umożliwiające osobie
niepełnosprawnej samodzielne prowadzenie pojazdu; pomoc w wyposażenie samochodu do
przewozu osoby niepełnosprawnej przez jej opiekuna. Integracja środowiska niepełnosprawnych
kierowców i opracowywania wspólnych działań, mających na celu ułatwienie, przez poprawę
mobilności niepełnosprawnych, aktywnego życia w środowisku i społeczeństwie.

