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11..   LLEE  PPAARROOLLEE  CCHHIIAAVVEE  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  
  
LL’’aatttteennzziioonnee  aallllee  ppaarroollee  èè  iimmppoorrttaannttee::  nnoonn  ttaannttoo  ppeerr  uunn  ffaattttoo  eesstteettiiccoo  oo  ffoorrmmaallee,,  mmaa  ppeerrcchhéé  nneellllee  ppaarroollee  èè  

ccoonntteennuuttoo  iill  mmooddeelllloo  ooppeerraattiivvoo  aa  ccuuii  ssii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo..  AAppppaarree  qquuiinnddii  uuttiillee  ffoorrnniirree,,  qquuaallee  pprreemmeessssaa  nneecceessssaarriiaa,,  

uunn  bbrreevviissssiimmoo  gglloossssaarriioo  ddeellllee  qquuaattttrroo  ppaarroollee  cchhiiaavvee  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  iill  pprrooggeettttoo,,  ee  cchhee  ssoonnoo::  

  

11..  aacccceessssiibbiilliittàà  
22..  cciittttaaddiinnaannzzaa  
33..  ddiissaabbiilliittàà  
44..  ttuurriissmmoo  

  
  
AAcccceessssiibbiilliittàà..  LL’’aacccceessssiibbiilliittàà  èè  uunn  ccoonnffiinnee  cchhee  ssii  ssppoossttaa  ccoonnttiinnuuaammeennttee..  FFiinnoo  aa  qquuaallcchhee  aannnnoo  ffaa  qquueessttoo  
tteerrmmiinnee  ccoonnnnoottaavvaa  ssttrreettttaammeennttee  uunnaa  qquueessttiioonnee  ddii  mmiissuurree,,  ddii  ppeennddeennzzee,,  ddii  llaarrgghheezzzzee  ee  ddii  aalltteezzzzee..  EErraa  
ccoonnvviinnzziioonnee  ddiiffffuussaa  cchhee  iill  pprroobblleemmaa  ffoonnddaammeennttaallee  ddii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddiissaabbiillee  ((oo  ““ccoonn  eessiiggeennzzee  ssppeecciiaallii””,,  ccoommee  uunn  
aannzziiaannoo  oo  uunn  iinnvvaalliiddoo))  ffoossssee  qquueelllloo  ddii  ““ttrraannssiittaarree””  ddaa  uunn  lluuooggoo  aallll’’aallttrroo  ee  ddii  rraaggggiiuunnggeerree,,  ppoossssiibbiillmmeennttee,,  aallmmeennoo  
uunn  sseerrvviizziioo  iiggiieenniiccoo..  NNuullllaa  ddii  rriiffeerriibbiillee  aaii  ddeessiiddeerrii,,  aallllee  eessiiggeennzzee  vveerree,,  aallllee  ppeeccuulliiaarriittàà  ddii  ppeerrssoonnee  ddiivveerrssiissssiimmee  
ttrraa  lloorroo  ppeerr  ccoonnddiizziioonnee  ffiissiiccaa,,  iinntteelllleettttiivvaa,,  eeccoonnoommiiccaa,,  ssoocciiaallee,,  ccuullttuurraallee,,  ggeenneerree,,  eettàà,,  pprroovveenniieennzzaa  tteerrrriittoorriiaallee,,  
iinntteerreessssii..  
IIll  ccoonncceettttoo  ddii  aacccceessssiibbiilliittàà  ssii  èè  eevvoolluuttoo  rraappiiddaammeennttee  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  llee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  ssoonnoo  ddiivveennuuttee  
pprroottaaggoonniissttee  ddeell  pprroopprriioo  tteemmppoo,,  ssiiaa  ppuurree  iinn  mmooddoo  ddiissccoonnttiinnuuoo  ee  ddiissoommooggeenneeoo,,  mmaa  ccoommuunnqquuee  iinn  mmooddaalliittàà  ee  
qquuaannttiittàà  ffaacciillmmeennttee  rriilleevvaabbiillii  aa  oocccchhiioo  nnuuddoo..  ÈÈ  oorrmmaaii  eessppeerriieennzzaa  ccoommuunnee  vveeddeerree  ssuu  uunnaa  ssppiiaaggggiiaa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  
iinn  sseeddiiaa  aa  rrootteellllee  ooppppuurree  uunn  aammppuuttaattoo,,  oo  uunn  nnoonn  vveeddeennttee  cchhee  ppaasssseeggggiiaa,,  ssiiccuurroo  ddeell  pprroopprriioo  sseennssoo  ddii  
oorriieennttaammeennttoo..  ÈÈ  ffaacciillee,,  vviissiittaannddoo  uunnaa  mmoossttrraa,,  iinnccoonnttrraarree  vviissiittaattoorrii  iinn  qquuaallcchhee  mmiissuurraa  rriiccoonnoosscciibbiillii  ppeerr  iill  lloorroo  
ddeeffiicciitt..  LLaa  rriivvoolluuzziioonnee  ssiilleennzziioossaa  ddeellll’’aacccceessssiibbiilliittàà  èè  aavvvveennuuttaa  pprroopprriioo  ggrraazziiee  aa  uunn  ccoonncceettttoo  llaarrggoo  ddii  ttuurriissmmoo  
ppoossssiibbiillee..  OOssssiiaa  ddii  mmiigglliioorr  ccoommpprroommeessssoo  ttrraa  ddeessiiddeerrii  ee  rreeaallttàà,,  ffrraa  aassppiirraazziioonnii  iinnddiivviidduuaallii  ee  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  
lleeggggii  ee  ddeellllee  ““mmiissuurree””  tteeccnniicchhee..  
MMaaii  ccoommee  nneeggllii  uullttiimmii  aannnnii  ssii  èè  ddiiffffuussoo  aadd  eesseemmppiioo  iill  tteerrmmiinnee  ““ppeerr  ttuuttttii””,,  cchhee  ppuuòò  sseemmbbrraarree  bbaannaallee  ee  rriidduuttttiivvoo  
ssoolloo  ssee  ssii  rriittiieennee,,  aa  ttoorrttoo,,  cchhee  eeffffeettttiivvaammeennttee  ii  lluuoogghhii  ee  ggllii  eevveennttii  ssiiaannoo  ccoonncceeppiittii  nnoonn  ssoolloo  ppeerr  uunnaa  ppaarrttee  ddii  
ffrruuiittoorrii,,  mmaa  ddaavvvveerroo  ppeerr  ttuuttttii..  NNoonn  èè  ccoossìì,,  oovvvviiaammeennttee..  AAnnccoorraa  ooggggii  ll’’aacccceessssiibbiilliittàà  èè  ll’’aacccceessssoorriioo,,  
  
ll’’aappppeennddiiccee  ccuullttuurraallee,,  ll’’aaggggiiuunnttaa  ffiissiiccaa  ee  mmeennttaallee,,  cchhee  vviieennee  pprreessaa  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ssoolloo  ““ddooppoo””  aavveerr  
pprrooggeettttaattoo  ee  ppeennssaattoo  iill  nnuuoovvoo  nneellllaa  ssuuaa  gglloobbaalliittàà,,  ssiiaa  cchhee  ssii  ttrraattttii  ddii  uunn  aallbbeerrggoo  cchhee  ddii  uunn  ppeerrccoorrssoo  nnaattuurraallee,,  ddii  
uunnaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ssppoorrttiivvaa  oo  ddii  uunnaa  mmoossttrraa  ddii  ppiittttuurraa..  IIll  ccoossiiddddeettttoo  ““mmaaiinnssttrreeaammiinngg””  ((ssii  ppoossssoonnoo  ccoonnssiiddeerraarree  
ccoommee  aazziioonnii  ddii  ““mmaaiinnssttrreeaammiinngg””  qquueellllee  iinniizziiaattiivvee  cchhee  pprroommuuoovvoonnoo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddeellllee  qquueessttiioonnii  rreellaattiivvee  aallllaa  
ddiissaabbiilliittàà  iinn  ttuuttttee  llee  ppoolliittiicchhee  ee  aa  ttuuttttii  ii  lliivveellllii  ddeell  pprroocceessssoo  ddeecciissiioonnaallee,,  iinn  mmooddoo  cchhee  ssiiaa  vviissiibbiillee  aa  ttuuttttii  ll’’iimmppaattttoo  
cchhee  qquueessttee  aazziioonnii  aavvrraannnnoo  ssiinn  ddaall  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ssoonnoo  ppeennssaattee))  èè  ccaassoo  rraarriissssiimmoo::  qquuaassii  mmaaii  ssii  ppeennssaa  aa  ttuuttttii,,  
mmaa  pprroopprriioo  ttuuttttii::  ddiissaabbiillii,,  aannzziiaannii,,  bbaammbbiinnii,,  ggrraassssii,,  mmaaggrrii,,  aallttii,,  bbaassssii,,  iippoovveeddeennttii,,  ccllaauuddiiccaannttii  ee  vviiaa  eelleennccaannddoo..  
PPoottrreebbbbee  sseemmbbrraarree  rreettoorriiccaa  vveelllleeiittaarriiaa  qquueessttoo  tteennttaattiivvoo  ddii  eesstteennddeerree  iill  ccoonncceettttoo  ddii  aacccceessssiibbiilliittàà  ffiinnoo  aa  
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ccoommpprreennddeerree  uunnaa  pprrooggeettttaazziioonnee  uunniivveerrssaallee,,  mmaa  iinn  rreeaallttàà  llee  ccoossee  ssoonnoo  ppiiùù  sseemmpplliiccii  ddii  qquuaannttoo  ppoossssaannoo  
aappppaarriirree..    
UUnnaa  pprrooggeettttaazziioonnee  cchhee  ppaarrttaa  ddaallllee  eessiiggeennzzee  ee  ddaallllee  eessppeerriieennzzee  ddii  cchhii  hhaa  mmaaggggiioorrii  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  ssppoossttaammeennttoo  oo  
ddii  oorriieennttaammeennttoo  ccoommppoorrttaa  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  ssoolluuzziioonnii  sseemmpplliiccii  eedd  eerrggoonnoommiicchhee,,  ffuunnzziioonnaallii  ee  mmoodduullaarrii,,  uuttiillii  aa  ttuuttttii  ee  
ggrraaddiittee  aanncchhee  aa  cchhii  nnoonn  vviivvee  ssuu  ddii  sséé  aappppaarreenntteemmeennttee  aallccuunn  pprroobblleemmaa  aannaallooggoo..  AAdd  eesseemmppiioo  uunnaa  ccaammeerraa  
dd’’aallbbeerrggoo  ddii  ddiimmeennssiioonnii  oottttiimmaallii,,  iinnddiissppeennssaabbiillee  ppeerr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinn  sseeddiiaa  aa  rrootteellllee  cchhee  vvoogglliiaa  mmuuoovveerrssii  
lliibbeerraammeennttee  ee  iinn  mmooddoo  aauuttoonnoommoo  ffrraa  lleettttoo,,  ccaasssseettttoonnee,,  aarrmmaaddiioo  ee  ffiinneessttrraa,,  ee  nnoonn  ssoolloo  iinn  bbaaggnnoo,,  èè  uunnaa  ccaammeerraa  
ccoonnffoorrtteevvoollee  ee  nnoonn  ccllaauussttrrooffoobbiiccaa  ppeerr  cchhiiuunnqquuee  iinntteennddaa  ttrraassccoorrrreerree  aall  mmeegglliioo  iill  ssooggggiioorrnnoo  iinn  uunn  lluuooggoo  cchhee  nnoonn  
èè  llaa  pprroopprriiaa  aabbiittaazziioonnee;;  ccoossìì  ccoommee  uunn  mmaarrcciiaappiieeddee  sseennzzaa  iimmppeeddiimmeennttii  oo  oossttaaccoollii  ddii  ooggnnii  ssoorrttaa,,  nnoonn  ssccoonnnneessssoo,,  
ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  llaarrggoo  ee  sseennzzaa  aauuttoovveeiiccoollii  ppaarrcchheeggggiiaattii  cchhee  nnee  rriidduuccoonnoo  oo  iimmppeeddiissccoonnoo  iill  ppaassssaaggggiioo  èè  
iinnddiissppeennssaabbiillee  iinn  eegguuaallee  mmiissuurraa  ppeerr  uunnaa  mmaammmmaa  ccoonn  iill  ppaasssseeggggiinnoo,,  ppeerr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aannzziiaannaa,,  ppeerr  cchhii  ttoorrnnaa  
ccoonn  llaa  bboorrssaa  ddeellllaa  ssppeessaa,,  ccoossìì  ccoommee  ppeerr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinn  ccaarrrroozzzziinnaa  oo  uunn  ttuurriissttaa  cchhee  vvoogglliiaa  sseemmpplliicceemmeennttee  ffaarree  
uunnaa  ppaasssseeggggiiaattaa..  
IInn  ccoonncclluussiioonnee  cciiòò  cchhee  ooggggii  iinntteerreessssaa  èè  ppaarrttiirree  ddaall  ppuunnttoo  iinn  ccuuii  rreeaalliissttiiccaammeennttee  ccii  ttrroovviiaammoo  ppeerr  aattttrreezzzzaarree  nnuuoovvii  
ee  ppiiùù  iiddoonneeii  ssttrruummeennttii  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  cchhii  pprrooffeessssiioonnaallmmeennttee,,  aa  vvaarriioo  ttiittoolloo,,  ssii  ooccccuuppaa  oo  ssii  ooccccuuppeerràà  ddii  
aacccceessssiibbiilliittàà..  
SSeennzzaa  iinntteeggrraalliissmmii,,  sseennzzaa  eessaaggeerraazziioonnii  ee  sseennzzaa  eecccceessssiivvee  sseemmpplliiffiiccaazziioonnii,,  mmaa  sseemmpplliicceemmeennttee  ccoonn  rreeaalliissmmoo  ee  
nneellllaa  ccoonnvviinnzziioonnee  cchhee  ssii  ppuuòò  ffaarree  ddii  ppiiùù  ee  mmeegglliioo..  
  
CCiittttaaddiinnaannzzaa..  OOccccoorrrree  ssuubbiittoo  ddiirree,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  tteerrmmiinnee  ““cciittttaaddiinnaannzzaa””,,  cchhee  iill  nnoossttrroo  pprrooggeettttoo  iinntteennddee  
ccoogglliieerrnnee  uunnaa  dduupplliiccee  aacccceezziioonnee,,  eevviiddeennzziiaannddoo::  
  
11..    ccoommee  eessssoo  ssiiaa  rriivvoollttoo  aa  ttuuttttaa  llaa  cciittttaaddiinnaannzzaa,,  ee  nnoonn  aa  uunnaa  ppaarrttee  ppiiccccoollaa  ddii  eessssaa..  CCoonn  cciiòò  nnoonn  vvoolleennddoo  ttaannttoo  
rriimmaarrccaarree  iill  ffaattttoo  cchhee  cciiaassccuunn  cciittttaaddiinnoo  ppoossssaa  
    
  
ttrroovvaarrssii  pprreessttoo  oo  ttaarrddii  ((ppeerr  nnaattuurraa  oo  ppeerr  ssvveennttuurraa))  aa  rriieennttrraarree  ffrraa  ii  cciittttaaddiinnii  ““ccoonn    
eessiiggeennzzee  ssppeecciiaallii””;;  qquuaannttoo  ppiiuuttttoossttoo  iill  ffaattttoo  cchhee  uunnaa  cciittttàà  aacccceessssiibbiillee  èè  sseemmpplliicceemmeennttee  uunnaa  cciittttàà  ppiiùù  bbeellllaa;;  
  
22..  ccoommee  eessssoo  vvoogglliiaa  tteenneerree  iinn  ccoonnttoo  uunn  ccoommpplleessssoo  iinnssiieemmee  ddii  aassppeettttii,,  cciiaassccuunnoo  nnoonn  ppiiùù  ccoonnssiiddeerraabbiillee  
ddiissggiiuunnttaammeennttee  ddaaggllii  aallttrrii,,  cchhee  vvaa  aa  ccoommppoorrrree  qquueell  qquuaaddrroo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  eennttrroo  iill  qquuaallee  vvaalluuttaarree  uunn  ppiiùù  eeffffeettttiivvoo  
ddiirriittttoo  ddii  ““cciittttaaddiinnaannzzaa””  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ddiissaabbiillii..    
  
IIll  CCoommiittaattoo  ddeeii  MMiinniissttrrii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  dd’’EEuurrooppaa  hhaa  aaddoottttaattoo  uunnaa  RRaaccccoommaannddaazziioonnee  iinnddiirriizzzzaattaa  aa  ttuuttttii  ii  
qquuaarraannttaasseettttee  SSttaattii  mmeemmbbrrii,,  rriigguuaarrddaannttee  iill  pprroopprriioo  PPiiaannoo  dd’’AAzziioonnee  22000066--22001155  ppeerr  llaa  pprroommoozziioonnee  ddeeii  ddiirriittttii  ee  llaa  
ppiieennaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  nneellllaa  ssoocciieettàà  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà::  mmiigglliioorraarree  llaa  qquuaalliittàà  ddii  vviittaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  
ddiissaabbiilliittàà  iinn  EEuurrooppaa..  PPeerr  llaa  pprroossssiimmaa  ddeeccaaddee  ssii  cceerrcchheerraannnnoo  ddii  iinntteerrpprreettaarree  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  PPiiaannoo  dd’’AAzziioonnee  ddeell  
CCoonnssiigglliioo  dd’’EEuurrooppaa  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ddiirriittttii  uummaannii,,  ddii  nnoonn  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee,,  ddii  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà,,  ddii  ppiieennaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  
ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà,,  iinnttrroodduucceennddoo  ttaallii  pprriinnccììppii  nneellllaa  ssttrruuttttuurraa  ppoolliittiiccaa  eeuurrooppeeaa  ssuullllaa  
ddiissaabbiilliittàà..    
FFaattttoo  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee::  ccoonn  qquueessttoo  ddooccuummeennttoo  ssii  pprroommuuoovvee  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  uunn  ccaammbbiiaammeennttoo  ddeellll’’aapppprroocccciioo  
aallllaa  ddiissaabbiilliittàà  ddaa  uunn  mmooddeelllloo  mmeeddiiccoo  aa  qquueelllloo  ssoocciiaallee  ee  bbaassaattoo  ssuuii  ddiirriittttii  uummaannii::  ddaa  ppaazziieennttee  aa  cciittttaaddiinnoo,,  
iinnssoommmmaa..  IIll  PPiiaannoo  èè  iinntteessoo  ccoommee  uunn  ppeerrccoorrssoo  cchhee  ii  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss  ddoovvrraannnnoo  aaddoottttaarree,,  ppeerr  eesssseerree  mmeessssii  iinn  
ccoonnddiizziioonnee  ddii  pprrooggeettttaarree,,  aaddaattttaarree  ee  aattttuuaarree  aapppprroopprriiaattii  pprrooggrraammmmii  ee  ssttrraatteeggiiee  iinnnnoovvaattiivvee..  LLoo  ssccooppoo  ppiiùù  aammppiioo  
èè  qquueelllloo  ddii  ccoopprriirree  ttuuttttee  llee  aarreeee  mmaaggggiioorrmmeennttee  vviittaallii  ppeerr  llee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquuiinnddiiccii  lliinneeee  
dd’’aazziioonnee  cchhee  vvaannnnoo  ddaallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  vviittaa  ppoolliittiiccaa  aa  qquueellllaa  ccuullttuurraallee;;  ddaallll’’eedduuccaazziioonnee  aallll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  
ccoommuunniiccaazziioonnee;;  ddaall  llaavvoorroo  aallll’’aacccceessssiibbiilliittàà  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  ee  ddeeii  ttrraassppoorrttii..  IIll  PPiiaannoo  aattttiirreerràà  iinnoollttrree  ll’’aatttteennzziioonnee  aanncchhee  
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ssuullllee  nneecceessssiittàà  ddeellllee  ddoonnnnee  ee  ddeeii  mmiinnoorrii  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà,,  oollttrree  cchhee  ddii  ttuuttttee  qquueellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  cchhee  
nneecceessssiittaannoo  ddii  uunn  aallttoo  lliivveelllloo  ddii  aassssiisstteennzzaa..    
CCoonncceettttoo  ddii  bbaassee  ssaarràà  qquueelllloo  sseeccoonnddoo  ccuuii  llee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  ee  ii  lloorroo  rraapppprreesseennttaannttii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  
ccoonnssuullttaattii  qquuaallii  ppaarrttnneerr  ppaarriittaarrii  iinn  qquuaalluunnqquuee  pprroocceessssoo  ddeecciissiioonnaallee  cchhee  ppoossssaa  iinnfflluueennzzaarree  llee  lloorroo  vviittee..  IInn  ttaall  
sseennssoo,,  iill  CCoommiittaattoo  ddeeii  MMiinniissttrrii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  dd’’EEuurrooppaa  hhaa  cchhiiaarraammeennttee  rraaccccoommaannddaattoo  cchhee  ii  vvaarrii  ggoovveerrnnii  
ccooooppeerriinnoo  ccoonn  llaa  ssoocciieettàà  cciivviillee,,  ccooiinnvvoollggeennddoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  pprriivvaattee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  
ddiissaabbiilliittàà..  
  
  
DDiissaabbiilliittàà  ee  ttuurriissmmoo..  CChhiiaarriittoo  cchhee  aall  pprriimmoo  ppoossttoo,,  ffrraa  llee  ffiinnaalliittàà  ddeell  pprrooggeettttoo,,  vvii  èè  qquueellllaa  ddii  mmiigglliioorraarree  llaa  cciittttàà  
ppeerr  ii  ssuuooii  cciittttaaddiinnii,,  ooccccoorrrree  ccoommuunnqquuee  pprreessttaarree  
  
  
uunnoo  ssgguuaarrddoo  pprriivviilleeggiiaattoo  aanncchhee  aall  ttuurriissmmoo,,  cchhee  ccoossttiittuuiissccee  uunn  eelleemmeennttoo  vviittaallee  ppeerr  ll’’iinntteerraa  eeccoonnoommiiaa  
aallttooaatteessiinnaa..  UUnn  pprrooggeettttoo  cchhee  iinntteennddee  ppaarrllaarree  ddii  ttuurriissmmoo,,  ddiissaabbiilliittàà  ee  aacccceessssiibbiilliittàà  ssii  ttrroovvaa  ddii  ffrroonnttee  aadd  uunn  
pprroobblleemmaa  ssppiinnoossoo..  IInnffaattttii  ppuurr  eesssseennddoo  cchhiiaarroo  aa  ttuuttttii  cchhee  ssii  ssttaannnnoo  ddeessccrriivveennddoo  ffaattttii,,  pprrooggeettttii  ee  ssiittuuaazziioonnii  vveerrii,,  
ccoonnccrreettii  ee  mmiissuurraabbiillii,,  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  pprreecciissaa  ddeell  ppeerriimmeettrroo  ddeellllee  nnoossttrree  aazziioonnii  aappppaarree  ssffuuggggeennttee,,  ccoonn  uunnaa  
ccoossttaannttee  tteennssiioonnee  aadd  aallllaarrggaarrssii  ee  ccoonnffoonnddeerrssii..  LLee  ppaarroollee  ““ddiissaabbiilliittàà””  ee  ““ttuurriissmmoo””  ppoossssoonnoo  eevvooccaarree  iinn  ppeerrssoonnee  
lloonnttaannee  ddaall  mmoonnddoo  ddeellllaa  ddiissaabbiilliittàà  ffaattttii  eedd  eessppeerriieennzzee  ddiivveerrssee..  AAllccuunnii  ppoottrraannnnoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ppeennssaarree  aa  
ccaassee--vvaaccaannzzee    ddoovvee  mmoollttee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  ppaassssaannoo,,  oorrggaanniizzzzaattee  iinn  ggrruuppppii,,  ppeerriiooddii  ddii  vvaaccaannzzaa  
ddeennoommiinnaattii  ddii  vvoollttaa  iinn  vvoollttaa  ccoolloonniiee,,  ssooggggiioorrnnii  ddii  ssoolllliieevvoo,,  vvaaccaannzzee  ddii  ggrruuppppoo  ccoonn  aassssiisstteennzzaa..  AAllttrrii  ppoottrraannnnoo  
ppeennssaarree  aaii  ggrruuppppii  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo  tteerrrriittoorriiaallii  ee  aallllee  lloorroo  pprrooppoossttee  ddii  ggiittee,,  wweeeekkeenndd  ee  vvaaccaannzzee..  AAllttrrii  aannccoorraa  aallllee  
ddiiffffiiccoollttàà  ddeellllee  ffaammiigglliiee  ccoonn  ffiiggllii  ddiissaabbiillii  aa  ttrroovvaarree  ssoolluuzziioonnii  aaddaattttee  aallllee  lloorroo  ssppeecciiff iicchhee  eessiiggeennzzee  ooppppuurree  aa  
ppeerrssoonnee  vviissttee  ee  iinnccoonnttrraattee  dduurraannttee  llee  pprroopprriiee  vvaaccaannzzee..  NNoonn  mmaanncchheerraannnnoo  iinnffiinnee  ppeerrssoonnee  cchhee  aallllee  ppaarroollee  
““ttuurriissmmoo””  ee  ““ddiissaabbiilliittàà””  aassssoocceerraannnnoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  llaa  vviissiioonnee  ddii  ppeerrssoonnee  iinn  ccaarrrroozzzziinnaa..  LLaa  qquuaassii  ttoottaalliittàà  ddeellllee  
ppeerrssoonnee  ddii  bbuuoonn  sseennssoo,,  ttrraa  ccuuii  ddoobbbbiiaammoo  aannnnoovveerraarree  aanncchhee  eessppoonneennttii  ddii  ssppiiccccoo  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii  ee  ddeell  mmoonnddoo  
ddeell  ttuurriissmmoo,,  ppeennsseerraannnnoo  cchhee  ssii  ttrraattttii  ccoommuunnqquuee  ddii  iinniizziiaattiivvee  eedd  eessppeerriieennzzee  llooddeevvoollii  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall  
ccoonntteennuuttoo  ssppeecciiffiiccoo..  SSee  aall  bbiinnoommiioo  ““ttuurriissmmoo””  ee  ““ddiissaabbiilliittàà””  ssii  aaggggiiuunnggee  ppooii  llaa  ppaarroollaa  ““aacccceessssiibbiilliittàà””  iill  rriissuullttaattoo  èè  
ssoorrpprreennddeennttee::  nneellll’’iimmmmaaggiinnaarriioo  ccoolllleettttiivvoo  aappppaaiioonnoo  bbaaggnnii  ggrraannddii  ccoommee  ppiiaazzzzee,,  iinnggoommbbrraannttii  mmoonnttaassccaallee  ee,,  
ssoopprraattttuuttttoo  ttrraa  ggllii  eesseerrcceennttii,,  pprreevveennttiivvii  ee  ccoossttii  ppeerr  ooppeerree  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  cchhee  iimmpprroovvvviissaammeennttee  ssii  ddiillaattaannoo  aa  
ddiissmmiissuurraa..  
PPeerr  pprroovvaarree  aa  ffaarree  uunn  mmiinniimmoo  ddii  cchhiiaarreezzzzaa  ppoossssiiaammoo  aavvaannzzaarree  uunnaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ““ttuurriissmmoo  aacccceessssiibbiillee””  ee  ddeellllee  
ttiippoollooggiiee  ddii  ttuurriissttii  cchhee  ssii  rriivvoollggoonnoo  aa  qquueessttoo  mmeerrccaattoo..  PPeerr  ““ttuurriissmmoo  aacccceessssiibbiillee””  ssii  iinntteennddee  qquuii  ll’’iinnssiieemmee  ddii  
sseerrvviizzii  ee  ssttrruuttttuurree  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  aa  ““cclliieennttii  ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii””  ddii  ffrruuiirree  ddeellllaa  vvaaccaannzzaa  ee  ddeell  tteemmppoo  lliibbeerroo  iinn  
mmooddoo  aappppaaggaannttee,,  sseennzzaa  oossttaaccoollii  nnéé  ddiiffffiiccoollttàà..  II  ““cclliieennttii  ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii””  ssoonnoo  ppeerrssoonnee  cchhee  nneecceessssiittaannoo  ddii  
ppaarrttiiccoollaarrii  ccoommooddiittàà  ee  aaccccoorrggiimmeennttii  ppeerr  ppootteerr  vviiaaggggiiaarree  ee  ffrruuiirree  ddeellllee  ooppppoorrttuunniittàà  ttuurriissttiicchhee..  PPoossssoonnoo  eesssseerree  
ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  ((ffiissiiccoo--mmoottoorriiaa,,  iinntteelllleettttiivvaa  oo  sseennssoorriiaallee)),,  ccoonn  eessiiggeennzzee  ddiieetteettiicchhee  oo  ccoonn  aalllleerrggiiee,,  ccoonn  
ppaarrttiiccoollaarrii  eessiiggeennzzee  ddii  mmoobbiilliittàà  ((ddoonnnnee  iinn  ggrraavviiddaannzzaa  oo  ppeerrssoonnee  ccooll  ppaasssseeggggiinnoo)),,  ccoonn  pprroobblleemmii  ddii  ssaalluuttee  
((ccaarrddiiooppaattiiccii,,  aassmmaattiiccii,,  ddiiaalliizzzzaattii  eettcc..)),,  ppeerrssoonnee  aannzziiaannee,,  tteemmppoorraanneeaammeennttee  iinnffeerrmmee  eettcc..  
AAppppaarree  dduunnqquuee  eevviiddeennttee  ccoommee  ii  ttuurriissttii  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  rraapppprreesseennttiinnoo  ssoolloo  uunnaa  ddeellllee  ppoossssiibbiillii  ttiippoollooggiiee  ddii  cclliieennttii  
cchhee  ssii  aaffffaacccciiaannoo  ssuull  mmeerrccaattoo  ddeell  ttuurriissmmoo  aacccceessssiibbiillee..  IIll  pprrooggeettttoo  ttiieennee  ccoonnttoo  ddii  qquueessttii  aassppeettttii,,  ccoonnssiiddeerraannddoollii  iill  
ppuunnttoo  ddii  ppaarrtteennzzaa..  IIll  nnoossttrroo  oobbiieettttiivvoo  ccuullttuurraallee,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  pprrooddoottttii  ee  sseerrvviizzii  iinnnnoovvaattiivvii  ppeerr  
ll’’aacccceessssiibbiilliittàà  ddii  BBoollzzaannoo,,  èè  ddii  pprrooppoorrrree  uunnaa  ccuullttuurraa  cchhee  
  
  
aaffffeerrmmii  iinnnnaannzziittuuttttoo  iill  ddiirriittttoo  ddii  ttuuttttee  llee  ppeerrssoonnee  ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  ddii  ppootteerr  iinnccoonnttrraarree  ssuull  nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo  
pprrooppoossttee  ttuurriissttiicchhee  ddii  qquuaalliittàà  aaddeegguuaattee  aallllee  pprroopprriiee  eessiiggeennzzee  ee  ddeessiiddeerrii..  VVoogglliiaammoo  ddiimmoossttrraarree  cchhee  
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ll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddii  qquueessttoo  ddiirriittttoo  ppaassssaa  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  sseerriiee  ddii  pprrooppoossttee  ccoonnccrreettee,,  rreeaalliizzzzaabbiillii  ee  ssoosstteenniibbiillii  aanncchhee  
ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  eeccoonnoommiiccoo..  
NNeell  nnoossttrroo  aaggiirree  ddoovvrreemmoo  qquuiinnddii  ccoonnssiiddeerraarree  ccoonn  aatttteennzziioonnee  ccoommee  pprrooppoorrrreemmoo  llee  nnoossttrree  iinniizziiaattiivvee  ee  llee  
mmooddaalliittàà  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  ee  bbeennii  rreeaalliizzzzaattii  aallllaa  lluuccee  ddii  pprreecciissee  pprreessee  ddii  ppoossiizziioonnii  ccuullttuurraallii  ee  ssoocciiaallii..  
SSeennzzaa  ddiimmeennttiiccaarree  cchhee  ccoossttrruuiirree  uunn  ssiisstteemmaa  aacccceessssiibbiillee,,  ccaappaaccee  ddii  aaccccoogglliieerree  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiivveerrssee  ttiippoollooggiiee  ddii  
ddiissaabbiilliittàà  ooffffrreennddoo  uunnoo  ssttaannddaarrdd  ddii  sseerrvviizziioo  eelleevvaattoo  ee  fflleessssiibbiillee  nnoonn  èè  ssuuffffiicciieennttee  aa  ggaarraannttiirree  ll’’aafffflluueennzzaa  ddii  ttuurriissttii  
ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  ssee  nnoonn  èè  aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaa  uunnaa  pprrooppoossttaa  ttuurriissttiiccaa  iinntteerreessssaannttee  ee  aaccccaattttiivvaannttee..  UUnn  ttuurriissttaa  
ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  èè  sseemmpprree  ee  ccoommuunnqquuee  pprriimmaa  ddii  ttuuttttoo  uunn  ttuurriissttaa,,  cciiooèè  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinntteerreessssaattaa  aa  ppaassssaarree  
uunn  tteemmppoo  ddii  vvaaccaannzzaa  ppiiaacceevvoollee  cchhee  ppoossssaa  ssooddddiissffaarree  ii  pprroopprrii  ddeessiiddeerrii  ee  llee  pprroopprriiee  aatttteessee..  LLaa  vveerraa  ssffiiddaa  ppeerr  cchhii  
ffaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  ssuu  qquueessttii  tteemmii  ssaarràà  qquueellllaa  ddii  ssaappeerr  vvaalloorriizzzzaarree  llee  aattttrraattttiivvee  ee  llee  eecccceelllleennzzee  
ttuurriissttiicchhee  ddii  uunnaa  cciittttàà  oo  ddii  uunnaa  zzoonnaa,,  ffoorrnneennddoo  aaii  ttuurriissttii  ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  eesssseennzziiaallii  ee  
aaffffiiddaabbiillii  ppeerr  aauuttoovvaalluuttaarree  iill  ggrraaddoo  ddii  ffrruuiibbiilliittàà  ddii  qquueeii  lluuoogghhii  oo  ssttrruuttttuurree..    
TToorrnniiaammoo  oorraa  aall  ccoonncceettttoo  ddii  ddiissaabbiilliittàà..  DDeeffiinniirrlloo  nnoonn  ddoovvrreebbbbee  rraapppprreesseennttaarree  uunn  ggrroossssoo  pprroobblleemmaa..  TTuuttttii  ssiiaammoo  
ccoonnvviinnttii  ddii  ssaappeerree  ddii  ccoossaa  ssii  ttrraattttaa  ee  ddii  rriiccoonnoosscceerree  llaa  ddiissaabbiilliittàà  qquuaannddoo  eessssaa  ssii  mmaanniiffeessttaa..  PPeerr  eesseemmppiioo  ooggnnii  
ppeerrssoonnaa  ssaa  ddii  ssee  sstteessssaa  ssee  èè  ddiissaabbiillee  oo  nnoo..    
PPaassssaannddoo  ppeerròò  ddaallll’’eessppeerriieennzzaa  aallllaa  ccoonncceettttuuaalliizzzzaazziioonnee  llee  ddiiffffiiccoollttàà  aauummeennttaannoo::  iill  tteennttaattiivvoo  ddii  ssiinntteettiizzzzaarree  iill  
ccoonncceettttoo  ddii  ddiissaabbiilliittàà  iinn  mmooddoo  sseemmpplliiccee  ee  ddiirreettttoo  aappppaarree  sseemmpprree  uunn’’iimmpprreessaa  ddiiffffiicciillee  aanncchhee  ppeerr  ggllii  eessppeerrttii  ddeell  
sseettttoorree..  LLaa  ppaauurraa  ddii  eettiicchheettttaarree  ee  ssttiiggmmaattiizzzzaarree  ll’’eessiisstteennzzaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  rreennddee  iinnaaddeegguuaattaa  qquuaalluunnqquuee  
ddeeffiinniizziioonnee..  DDaa  qquueessttoo  vviissssuuttoo  nnaassccoonnoo  llee  ppeerriiccoolloossee  tteennddeennzzee  aa  nneeggaarree  llaa  ddiissaabbiilliittàà  ((ssiiaammoo  ttuuttttii  ddiissaabbiillii))  ee  aa  
uuttiilliizzzzaarree  sseemmpprree  nnuuoovvii  ee  ssppeessssoo  ccoonnffuussii  tteerrmmiinnii  cchhee  sseemmbbrraannoo  eemmaanncciippaarree  ee  rreennddeerree  aacccceettttaabbiillee  uunnaa  
ccoonnddiizziioonnee  iinn  rreeaallttàà  sseennttiittaa  ccoommee  aassssoolluuttaammeennttee  nneeggaattiivvaa..  UUnn  rriiffiiuuttoo  ddeellllaa  ccoommpplleessssiittàà  cchhee  aa  vvoollttee  ssffoocciiaa  iinn  
sseemmpplliiffiiccaazziioonnii  eessttrreemmee  ccoommee  qquueellllaa  ddii  ffaarr  eeqquuiivvaalleerree  llaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  ddiissaabbiilliittàà  ccoonn  llee  ppeerrssoonnee  iinn  ccaarrrroozzzziinnaa..  
PPeerr  eevviittaarree  qquueessttii  rriisscchhii  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ee  ddeeii  ssuuooii  eellaabboorraattii  ccii  ssii  aatttteerrrràà  ccoonn  
aatttteennzziioonnee  aallllaa  ddeeffiinniizziioonnee  eellaabboorraattaa  ddaallll’’OOmmss  ((OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  MMoonnddiiaallee  ddeellllaa  SSaanniittàà))  nneell  22000011  ee  ccoonntteennuuttaa  
nneell  ddooccuummeennttoo  nnoottoo  ccoommee  ““IICCFF  ––  CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddeell  FFuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  DDiissaabbiilliittàà  ee  ddeellllaa  
SSaalluuttee””..  DDooccuummeennttoo  cchhee  hhaa  iinnttrrooddoottttoo  rriilleevvaannttii  nnoovviittàà  nneell  mmooddoo  ddii  ppeennssaarree  llaa  ddiissaabbiilliittàà,,  llaasscciiaannddoossii  
ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aallllee  ssppaallllee  sseeccoollii  ddii  pprreeggiiuuddiizzii  nneeggaattiivvii  vveerrssoo  qquueessttaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  vviittaa..  IInn  uunn  ddooccuummeennttoo  
iimmmmeeddiiaattaammeennttee  pprreecceeddeennttee  ddeellll’’OOmmss  ((ddeell  11998800))  ssii  iinnttrroodduucceevvaannoo  ii  ccoonncceettttii  ddii  ““mmeennoommaazziioonnee””,,  ““ddiissaabbiilliittàà””  ee  
““hhaannddiiccaapp””..  IInn  qquueessttoo  sscchheemmaa  llaa  ““mmeennoommaazziioonnee””  eerraa  ddeeffiinniittaa  ccoommee  llaa  ccoonnsseegguueennzzaa  ppeerrmmaanneennttee  ddii  uunnaa  
mmaallaattttiiaa  oo  ddii  uunn  ttrraauummaa..  LLaa  ““ddiissaabbiilliittàà””  rriigguuaarrddaavvaa  llee  ccoonnsseegguueennzzee  ffuunnzziioonnaallii  ddii  uunnaa  mmeennoommaazziioonnee,,  oovvvveerroo  
ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  oo  llaa  lliimmiittaazziioonnee  nneell  ccoommppiieerree  ddeetteerrmmiinnaattee  aazziioonnii  ((aadd  eesseemmppiioo  ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccaammmmiinnaarree  oo  ddii  
ccoonnttrroollllaarree  ii  mmoovviimmeennttii  ddeeggllii  aarrttii))..  IInnffiinnee  ““hhaannddiiccaapp””  ddeeffiinniivvaa  llee  ccoonnsseegguueennzzee  ““ssoocciiaallii””  lleeggaattee  aallllee  mmeennoommaazziioonnii  
ee//oo  aallllee  ddiissaabbiilliittàà..  PPeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  eesscclluussiioonnee  ssoocciiaallee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  vveenniivvaa  
mmeessssaa  iinn  rreellaazziioonnee  ccoonn  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ssoocciiaallee::  nnoonn  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeeffiinniittaa  aa  pprriioorrii  ddaalllloo  ssttaattoo  ddii  ssaalluuttee  oo  
ddaallllee  ccaappaacciittàà  mmoottoorriiee,,  iinntteelllleettttiivvee  ee  sseennssoorriiaallii,,  mmaa  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  ddiinnaammiiccaa  ssuu  ccuuii  ppootteerr  iinntteerrvveenniirree  ppeerr  
ffaavvoorriirree  uunnaa  ssoocciieettàà  ppiiùù  aappeerrttaa  ee  aaccccoogglliieennttee..  
IIll  qquuaarrttoo  ddii  sseeccoolloo  aallllee  ssppaallllee  hhaa  vviissttoo  uunnaa  ggrraannddee  eevvoolluuzziioonnee  nneell  mmooddoo  ddii  ppeennssaarree  llaa  ddiissaabbiilliittàà  ee,,  aallmmeennoo  iinn  
OOcccciiddeennttee,,  uunn  mmiigglliioorraammeennttoo  vviissttoossoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  vviittaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà..  CCoonncceettttii  ccoommee  ddiirriittttii  
uummaannii,,  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà,,  iinntteeggrraazziioonnee  ee  iinncclluussiioonnee  ssoocciiaallee  ssoonnoo  eennttrraattii  nneelllloo  sscchheemmaa  aabbiittuuaallee  ddeellllee  aazziioonnii  
ccoonnddoottttee  ddaallllee  ddiivveerrssee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  cchhee  sseemmpprree  ppiiùù  ddeecciiddoonnoo  ddii  rraapppprreesseennttaarree  
ddiirreettttaammeennttee  llee  pprroopprriiee  ppoossiizziioonnii,,  rriicchhiieessttee  ee  pprrooppoossttee..  
QQuueessttaa  ssiittuuaazziioonnee  ssoocciiaallee  hhaa  ssppiinnttoo  llaa  ccoommuunniittàà  sscciieennttiiffiiccaa  aa  rriipprreennddeerree  iill  mmooddeelllloo  OOmmss  ddeell  11998800  ee  aa  vveerriiffiiccaarree  
llaa  ssuuaa  vvaalliiddiittàà  rriissppeettttoo  aallll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeeii  tteemmppii..  UUnn  llaavvoorroo  dduurraattoo  aannnnii  cchhee  hhaa  ccooiinnvvoollttoo  eessppeerrttii  ddii  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo  
ee  cchhee  èè  ssttaattoo  ssiinntteettiizzzzaattoo  nneell  22000011  nneell  vvoolluummee::  ““IICCFF  --  CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddeell  FFuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  
DDiissaabbiilliittàà  ee  ddeellllaa  SSaalluuttee””..  LLaa  pprriimmaa  ssoossttaannzziiaallee  nnoovviittàà  ddii  qquueessttoo  ddooccuummeennttoo  èè  cchhee  nnoonn  rriigguuaarrddaa  ssoolloo  llee  ppeerrssoonnee  
ddiissaabbiillii,,  mmaa  ll’’iinnssiieemmee  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee,,  ddeeffiinneennddoo  llaa  ddiissaabbiilliittàà  ““ccoommee  llaa  ccoonnsseegguueennzzaa  oo  iill  rriissuullttaattoo  ddii  uunnaa  
ccoommpplleessssaa  rreellaazziioonnee  ttrraa  llaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  ssaalluuttee  ddii  uunn  iinnddiivviidduuoo,,  ii  ffaattttoorrii  ppeerrssoonnaallii  ee  ii  ffaattttoorrii  aammbbiieennttaallii//eeccoollooggiiccii  
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cchhee  rraapppprreesseennttaannoo  llee  cciirrccoossttaannzzee  iinn  ccuuii  vviivvee  ll’’iinnddiivviidduuoo””..  UUnnaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddiinnaammiiccaa  cchhee  ddàà  nnuuoovvaa  lluuccee  aallllee  
ffiinnaalliittàà  uullttiimmee  aanncchhee  ddii  uunn  pprrooggeettttoo  ccoommee  iill  nnoossttrroo..  SSeeccoonnddoo  qquueessttaa  ddeeffiinniizziioonnee  llaa  ddiissaabbiilliittàà  cceessssaa  
ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ddii  eesssseerree  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  ““ooggggeettttiivvaa  ee  ccrriissttaalllliizzzzaattaa””  ccoonnnneessssaa  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssaalluuttee  ddeell  
ssiinnggoolloo  iinnddiivviidduuoo::  ppeerr  qquuaannttoo  ccoommpplleessssaa  ppoossssaa  aappppaarriirree  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ppssiicchhiiccaa,,  ffiissiiccaa  oo  sseennssoorriiaallee  ddii  uunnaa  
ppeerrssoonnaa  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ddiissaabbiilliittàà  èè  iill  ffrruuttttoo  ddeellll’’iinntteerraazziioonnee  ddeell  tteessssuuttoo  ffaammiilliiaarree  ee  ssoocciiaallee  ccoonn  llaa  ppeerrssoonnaa  ee  llee  
lliimmiittaazziioonnii  ccoonnnneessssee  aall  ssuuoo  ssttaattoo  ddii  ssaalluuttee  oo  aadd  uunnaa  mmeennoommaazziioonnee..  IInn  qquueessttoo  ccoonntteessttoo  llaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  
ddiissaabbiilliittàà  ddiivveennttaa  uunnaa  ppoossssiibbiilliittàà  oorrddiinnaarriiaa  ddeellll’’eessiisstteennzzaa  aa  ccuuii  ooggnnii  ppeerrssoonnaa  ee  ooggnnii  ccoommuunniittàà  ssoocciiaallee  ddeevvee  
pprreevveeddeerree  ddii  ppootteerr  ffaarr  ffrroonnttee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  tteemmppoo..  AAttttrraavveerrssoo  ll’’IICCFF  ddoobbbbiiaammoo  qquuiinnddii  pprreennddeerree  iinn  
ccoonnssiiddeerraazziioonnee  llee  aarreeee  ccrriittiicchhee  ccoonnnneessssee  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ee  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppeerr  ooggnnii  
cciittttaaddiinnoo..  IIll  nnoossttrroo  iimmppeeggnnoo  ppeerr  rreennddeerree  llee  cciittttàà  aacccceessssiibbiillii  ee  ppeerr  pprroommuuoovveerree  cciirrccuuiittii  ttuurriissttiiccii  iinn  ccuuii  ooggnnii  
ppeerrssoonnaa  ppoossssaa  ttrroovvaarree  rriissppoossttee  aallllee  pprroopprriiee  eessiiggeennzzee,,  oorrddiinnaarriiee  oo  ssppeecciiaallii  cchhee  ssiiaannoo,,  ssuuppeerraa  qquuiinnddii  iill  sseemmpplliiccee  
ffaattttoo  eettiiccoo  ((““èè  ggiiuussttoo””))  oo  eeccoonnoommiiccoo  ((““èè  ccoonnvveenniieennttee””))  ppeerr  iinnsseerriirrssii  aa  ppiieennoo  ttiittoolloo  nneell  llaavvoorroo  ddii  ssvviilluuppppoo  ssoocciiaallee  ee  
ddii  aallllaarrggaammeennttoo  ddeell  ccoonncceettttoo  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa,,  aattttrraavveerrssoo  iill  ppiieennoo  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeeii  ddiirriittttii  uummaannii  ee  cciivviillii  ddii  ttuuttttee  
llee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà..  
DDaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  lleessssiiccaallee  ssii  pprreevveeddee,,  iinn  ssiinnttoonniiaa  ccoonn  ll’’IICCFF,,  ddii  uuttiilliizzzzaarree  llaa  ssoollaa  ddeeffiinniizziioonnee  ““ppeerrssoonnaa  ccoonn  
ddiissaabbiilliittàà””  aanncchhee  aa  ccoossttoo  ddii  qquuaallcchhee  iinneevviittaabbiillee  rriippeettiizziioonnee,,  ddii  nnoonn  uuttiilliizzzzaarree  ppiiùù  iill  tteerrmmiinnee  ““hhaannddiiccaappppaattoo””  ee  ddii  
nnoonn  aaddoottttaarree  iill  sseemmpprree  ppiiùù  ddii  mmooddaa  ““ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillee””  cchhee,,  aall  ddii  llàà  ddeellllee  iinntteennzziioonnii  ddii  cchhii  lloo  pprrooppoonnee,,  
nnaassccoonnddee  mmoollttee  aammbbiigguuiittàà  sseennzzaa  aaggggiiuunnggeerree  aallccuunnaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  nnoovviittàà..  LL’’aammbbiigguuiittàà  ffoonnddaammeennttaallee  rriissiieeddee  iinn  
qquueell  ““ddiivveerrssaammeennttee””  cchhee  rriimmaannddaa  aadd  uunnaa  pprreessuunnttaa  ““nnoorrmmaalliittàà””,,  ee  qquuiinnddii  aadd  aabbiilliittàà  cchhee  ssii  ddiissccoossttaannoo  ddaallllaa  
““nnoorrmmaa””  ee  ddaa  uunn  iippootteettiiccoo  mmooddeelllloo  ssttaannddaarrdd  ddii  uuoommoo..  LLee  ccoossiiddddeettttee  ““ddiivveerrssee  aabbiilliittàà””  ccoonnssiissttoonnoo  ppooii,,  iinn  pprraattiiccaa,,  
iinn  mmeeccccaanniissmmii  ddii  ccoommppeennssaazziioonnee  aa  sseeccoonnddaa  ddeell  ttiippoo  ddii  ssvvaannttaaggggiioo..  IIll  tteerrmmiinnee  dduunnqquuee  rriimmaannddaa  iinn  ooggnnii  ccaassoo  aa  
uunn  hhaannddiiccaapp,,  ee  ppaarraaddoossssaallmmeennttee  lloo  ssoottttoolliinneeaa,,  ppeerr  ddii  ppiiùù  iinn  mmooddoo  ssoottttiillmmeennttee  iippooccrriittaa..  
SSii  ddàà  ppeerr  ssccoonnttaattoo  iinnffiinnee  iill  rriiffiiuuttoo  ddii  ooggnnii  tteerrmmiinnoollooggiiaa  ooffffeennssiivvaa  ee  ddiissccrriimmiinnaattoorriiaa,,  ee  ddii  ppiiùù  iinnssiiddiioossee  eesspprreessssiioonnii  
ddii  uussoo  ccoommuunnee,,  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  iill  ccllaassssiiccoo  ““ccoossttrreettttoo  iinn  ccaarrrroozzzziinnaa””,,  rreettaaggggiioo  ddii  uunnaa  vviissiioonnee  ppiieettiissttiiccaa  ddeellllaa  
ccoonnddiizziioonnee  ddii  ddiissaabbiilliittàà..  AAlllloo  sstteessssoo  mmooddoo  èè  ddaa  eevviittaarree  iill  rreettoorriiccoo  rriiffeerriimmeennttoo  aa  uunn  pprreessuunnttoo  ““ccoorraaggggiioo””  ddeellllee  
ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  cchhee  aammbbiissccoonnoo  aa  ffoorrmmee  ddii  ttuurriissmmoo  nnoonn  pprrootteettttee..  UUnnaa  ffrraassee  ccoommee  ““NNoonnoossttaannttee  ssiiaa  
ccoossttrreettttoo  iinn  ccaarrrroozzzziinnaa  hhaa  iill  ccoorraaggggiioo  ddii  aaffffrroonnttaarree  ii  ddiissaaggii  ddii  uunn  vviiaaggggiioo  ccoossìì  lluunnggoo……””  nnoonn  ssaarreebbbbee  cceerrttoo  
iinnttoonnaattaa  aalllloo  ssppiirriittoo  ddeell  nnoossttrroo  pprrooggeettttoo..    
  
  

22..  UUNN  MMOODDEELLLLOO  EEUURROOPPEEOO  DDII  CCIITTTTÀÀ  
  
ÈÈ  ooggggii  ppeennssaabbiillee  uunn  mmooddeelllloo  eeuurrooppeeoo  ddii  cciittttàà  aacccceessssiibbiillee??  PPuuòò  aammbbiirree  llaa  cciittttàà  ddii  BBoollzzaannoo  aa  pprrooppoorrssii  ffrraa  llee  
eessppeerriieennzzee  ppiilloottaa  ddii  uunn  ssiimmiillee  mmooddeelllloo??  EEnnttrraammbbee  llee  rriissppoossttee  ssoonnoo  aaffffeerrmmaattiivvee..    
QQuuaannttoo  aallllaa  pprriimmaa  ddoommaannddaa,,  vvaa  rriiccoorrddaattoo  uunn  rreecceennttee  ee  iimmppoorrttaannttee  pprrooggeettttoo  rreeaalliizzzzaattoo  nneell  qquuaaddrroo  ddeell  
PPrrooggrraammmmaa  ccoommuunniittaarriioo  IInntteerrrreegg  IIIIIIBB  CCAADDSSEESS,,  iinn  tteemmaa  ddii  ““AAcccceessssiibbiillee  CCiittiieess  ooff  EEuurrooppeeaann  RReeggiioonnss””,,  oovvvveerroo  iill  
pprrooggeettttoo  CCAARREE  ((CCIITTTTÀÀ  AACCCCEESSSSIIBBIILLII  DDEELLLLEE  RREEGGIIOONNII  EEUURROOPPEEEE))..    
IIll  pprrooggeettttoo  eerraa  iinntteessoo  aa  iinnddiivviidduuaarree  ssttrraatteeggiiee  ccoommuunnii  ddii  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  cciittttàà::  ssttrraatteeggiiee  nneellllee  qquuaallii  ll’’aacccceessssiibbiilliittàà  
rraapppprreesseennttaa  uunnaa  cchhiiaavvee  ddeellllaa  qquuaalliittàà,,  ccoonn  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  rreennddeerree  ppiiùù  aaddaattttee  llee  rriissoorrssee  tteerrrriittoorriiaallii  aallllee  eessiiggeennzzee  ddii  
ttuuttttii  ggllii  uutteennttii  ((cciittttaaddiinnii  ee  oossppiittii))  ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii..  ““CCiittttàà  cchhee  ssaapprraannnnoo  ssooddddiissffaarree  llee  eessiiggeennzzee  ppiiùù  ddiiffffiicciillii,,  
ssaarraannnnoo  cciittttàà  ppiiùù  ffuunnzziioonnaallii  ee  aaccccoogglliieennttii  ppeerr  ttuuttttii””..  IInn  qquueessttoo  sseennssoo  llee  cciittttàà  ppoottrraannnnoo  ggooddeerree  ddii  uunn  vvaalloorree  
aaggggiiuunnttoo  nneellll’’ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa,,  rraaffffoorrzzaannddoo  uunn  rriittoorrnnoo  aanncchhee  eeccoonnoommiiccoo  ddeeggllii  iinnvveessttiimmeennttii  nneellll’’aacccceessssiibbiilliittàà..  
  
PPiiùù  nneell  ccoonnccrreettoo,,  iill  pprrooggeettttoo  eerraa  vvoollttoo  aa::  
  

11..  ccrreeaarree  uunnaa  rreettee  ddii  sseerrvviizzii  ee  ssttrruuttttuurree  aacccceessssiibbiillii  ttrraa  llee  cciittttàà  eeuurrooppeeee,,  aaddoottttaannddoo  uunn’’iiddeennttiiccaa  ee  uunniiccaa  
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mmeettooddoollooggiiaa  ddii  rriilleevvaazziioonnee  ddeellll’’aacccceessssiibbiilliittàà;;  
22..  aavvvviiaarree  aazziioonnii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  sseerrvviizzii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  aaggllii  uutteennttii  ((cciittttaaddiinnii  ee  oossppiittii));;  
33..  ffaarr  ccrreesscceerree  llee  cciittttàà  oossppiittaallii  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  rreettii  ddii  sseerrvviizzii  ssppeecciiaalliizzzzaattii,,  cchhee  vvaannnnoo  ddaaii  

sseerrvviizzii  lleeggaattii  aall  tteemmppoo  lliibbeerroo  ssiinnoo  aallllaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aarrrreeddoo  uurrbbaannoo;;  
44..  iinnddaaggaarree  llee  eessiiggeennzzee  ddeeggllii  uutteennttii//cclliieennttii  ((rreessiiddeennttii  ee  ttuurriissttii))  ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  uunnaa  

cciittttàà  oossppiittaallee;;  
55..  ddeetteerrmmiinnaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  cchhee  ddoovvrraannnnoo  aavveerree  llee  ““cciittttàà  oossppiittaallii””  ee  rriilleevvaarree  qquuaannttii  ppiiùù  ddaattii  ssuuii  sseerrvviizzii  

ee  llee  ssttrruuttttuurree  ddeellllee  cciittttàà;;  
66..  ccrreeaarree  uunnaa  bbaannccaa  ddaattii  iinntteerrnnaazziioonnaallee  aadd  uussoo  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  cchhee  rreennddaa  ddiissppoonniibbiillii  ii  mmooddeellllii  ddii  

rriilleevvaazziioonnee  ee  ccrreeaarree  uunnaa  bbaannccaa  ddaattii  aadd  uussoo  eesstteerrnnoo  ccoonnssuullttaabbiillee  ddaaggllii  uutteennttii//cclliieennttii;;  
77..  ffoorrmmaarree  ppeerrssoonnaallee  qquuaalliiffiiccaattoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  mmiissuurraarree  ll’’aacccceessssiibbiilliittàà  ddeeii  pprriinncciippaallii  sseerrvviizzii;;  
88..  pprreeddiissppoorrrree  uunnaa  CCaarrttaa  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  cciittttàà  oossppiittaallii  ccoonn  mmeettooddoollooggiiaa  ee  ssttrruummeennttii  ddii  rriilleevvaazziioonnee  

ccoommuunnii  ee  ccoonnddiivviissii  ttrraa  ii  ppaarrttnneerrss..  
IIll  pprrooggeettttoo  nnaassccee  ddaallll’’eessiiggeennzzaa,,  sseemmpprree  ppiiùù  sseennttiittaa  aanncchhee  nneell  ttuurriissmmoo,,  ddii  iinnsseerriirree  eelleemmeennttii  ddii  eettiicciittàà  nneell  sseettttoorree..  
PPaarroollee  ccoommee  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  ssoosstteenniibbiilliittàà,,  eettiiccaa  ee  aacccceessssiibbiilliittàà  nnoonn  ssoonnoo  ppiiùù  ppaattrriimmoonniioo  ddii  uunnaa  éélliittee  
ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  sseennssiibbiillee  ee  ppeerròò  mmiinnoorriittaarriiaa,,  mmaa  ssttaannnnoo  ddiivveennttaannddoo  sseemmpprree  ppiiùù  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ccoossttiittuuttiivvii,,  ddii  
rriiccoonnoosscciimmeennttoo,,  ddeell  ppiiùù  aammppiioo  ccoonncceettttoo  ddii  QQuuaalliittàà..  EE  nnoonn  ssoolloo  ddii  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  ttuurriissttiiccii,,  mmaa  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee  
ee  iinn  uunn’’aacccceezziioonnee  eesstteessaa,,  ddii  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vviittaa,,  ddaavvvveerroo  ppeerr  ttuuttttii::  cciittttaaddiinnii,,  oossppiittii,,  ttuurriissttii..    
  
FFrraa  llee  pprriioorriittàà  ddeell  pprrooggeettttoo,,  vvii  eerraa  qquueellllaa  ddii  ““iinnddaaggaarree  llee  eessiiggeennzzee  ddeeggllii  uutteennttii//cclliieennttii  ((rreessiiddeennttii  ee  ttuurriissttii))  ccoonn  
bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  uunnaa  cciittttàà  oossppiittaallee””::  èè  qquuiinnddii  ssttaattaa  rreeaalliizzzzaattaa  uunn’’iinncchhiieessttaa//aannaalliissii  ssuuii  ssiisstteemmii  
oossppiittaallii  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  cchhee  ffoossssee  qquuaannttoo  ppiiùù  aatttteennddiibbiillee  ee  cchhee  ppoonneessssee  uunnoo  ssgguuaarrddoo  aatttteennttoo  aa  cchhii  hhaa  bbiissooggnnii  
ssppeecciiaallii,,  ffoosssseerroo  eessssii  rreessiiddeennttii  oo  ttuurriissttii..  
  
LL’’iinnddaaggiinnee  ssii  èè  rriivvoollttaa  aadd  uunn  ccaammppiioonnee  aallttaammeennttee  rraapppprreesseennttaattiivvoo  ((66..554455  iinntteerrvviissttaattii,,  5500%%  rreessiiddeennttii  ee  5500%%  
ttuurriissttii))  ee  bbeenn  ddiissttrriibbuuiittoo  ppeerr  sseessssoo,,  eettàà,,  pprrooffeessssiioonnee,,  pprroovveenniieennzzaa  ((nneell  ccaassoo  ddii  ttuurriissttii))..  UUnn  ccaammppiioonnee  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  
aanncchhee  ppeerr  llee  ttiippoollooggiiee  ddii  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii,,  ccoommee  eevviiddeennzziiaattoo  ddaallllaa  sseegguueennttee  ttaabbeellllaa::    
  
SSii  rriittiieennee  ooppppoorrttuunnoo  pprrooppoorrrree  bbrreevveemmeennttee,,  qquuii  ddii  sseegguuiittoo,,  aallccuunnii  ddeeii  rriissuullttaattii  ddeellll’’iinnddaaggiinnee,,  cchhee  iinntteennddeevvaa  
aannaalliizzzzaarree  lloo  sstteessssoo  pprreessuuppppoossttoo  ssuull  qquuaallee  ssii  ffoonnddaavvaa  iill  pprrooggeettttoo,,  oovvvveerroo  iill  pprriinncciippiioo  iinn  bbaassee  aall  qquuaallee  ““uunnaa  cciittttàà  
cchhee  ssaapprràà  ssooddddiissffaarree  llee  eessiiggeennzzee  ddeeii  rreessiiddeennttii,,  ssaapprràà  ssooddddiissffaarree  mmeegglliioo  qquueellllee  ddii  ttuuttttii””..  
IInnnnaannzziittuuttttoo  33  iinntteerrvviissttaattii  ssuu  44  ssoonnoo  dd’’aaccccoorrddoo  nneell  ddiirree  cchhee  uunnaa  cciittttàà  èè  ddaavvvveerroo  oossppiittaallee  qquuaannddoo  ssii  pprreeooccccuuppaa  ee  
ssii  pprreennddee  ccuurraa  ddii  cchhii  llaa  vviivvee,,  aa  ppaarrttiirree  pprroopprriioo  ddaaii  rreessiiddeennttii..  II  ttuurriissttii  ssoonnoo  ppiiùù  ccoonnvviinnttii  ddii  qquueessttaa  aaffffeerrmmaazziioonnee  ppiiùù  
ddii  qquuaannttoo  nnoonn  lloo  ssiiaannoo  ii  rreessiiddeennttii  ((7799%%  ttuurriissttii  ccoonnttrroo  7700%%))..  
GGllii  iinntteerrvviissttaattii  hhaannnnoo  qquuiinnddii  ccoonnttrriibbuuiittoo  aa  ccoommppiillaarree  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  ccllaassssiiff iiccaa  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  eesssseennzziiaallii  ddeellllaa  
““cciittttàà  iiddeeaallee””,,  ccoonn  llaa  sseegguueennttee  ggrraadduuaattoorriiaa::  
11°°  LLaa  ccoorrddiiaalliittàà,,  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellllee  ppeerrssoonnee  
22°°  II  ttrraassppoorrttii  ppuubbbblliiccii  eeffffiicciieennttii//aacccceessssiibbiillii  
33°°  IIll  vvaalloorree  aarrttiissttiiccoo  ddeeii  lluuoogghhii  ee  llaa  lloorroo  ffrruuiibbiilliittàà  
44°°  LL’’aasssseennzzaa  ddii  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  
55°°  LLaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aammbbiieennttee,,  ii  ppaarrcchhii  uurrbbaannii  aattttrreezzzzaattii  
66°°  LLaa  ssiiccuurreezzzzaa  
77°°  II  sseerrvviizzii  ppeerr  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  
88°°  DDiissppoonniibbiilliittàà  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  aall  ttuurriissttaa  
99°°  LLaa  ccaappaacciittàà  ddii  ssooddddiissffaarree  llee  ssiinnggoollee  rriicchhiieessttee  
1100°°  LLaa  qquuaannttiittàà  ddii  ddiivveerrttiimmeennttii//ll’’iinnttrraatttteenniimmeennttoo  
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II  sseerrvviizzii  cchhee  rriissuullttaannoo  eesssseerree  ppiiùù  aapppprreezzzzaattii::  
11°°  LLaa  ggaassttrroonnoommiiaa,,  ii  rriissttoorraannttii  
22°°  II  mmuusseeii,,  llee  bbeelllleezzzzee  aarrttiissttiicchhee  
33°°  LLee  bbeelllleezzzzee  nnaattuurraallii  
44°°  LLee  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  sshhooppppiinngg  
55°°  GGllii  eevveennttii  ccuullttuurraallii  ((mmoossttrree,,ccoonncceerrttii,,eecccc..))  
QQuueessttaa  ccllaassssiiff iiccaa  vvaallee  ppeerr  ttuuttttee  llee  ttiippoollooggiiee  ddii  iinntteerrvviissttaattii,,  ccaammbbiiaa  ssoolloo  llaa  ggrraadduuaattoorriiaa::  ii  ggiiuuddiizzii  ddeeii  ttuurriissttii,,  iinn  
ggeenneerraallee,,  ssoonnoo  ppiiùù  lluussiinngghhiieerrii  ddii  qquueellllii  ddeeii  rreessiiddeennttii..  LLee  mmaaggggiioorrii  ddiiffffeerreennzzee  ssoonnoo  rreellaattiivvee  aaii  ggiiuuddiizzii  eesspprreessssii  ddaa::  
LL’’iinnddaaggiinnee  hhaa  ppooii  ppeerrmmeessssoo  ddii  ttrraacccciiaarree  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  iiddeennttiikkiitt  ddeell  ttuurriissttaa::  iill  3355%%  ddeeii  ttuurriissttii  èè  ssppiinnttoo  ddaa  uunnaa  
mmoottiivvaazziioonnee  ccuullttuurraallee  ((bbeelllleezzzzee  aarrttiissttiicchhee,,  eevveennttii));;  llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  sscceegglliiee  ll’’aallbbeerrggoo,,  mmaa  ttrraa  ii  ttuurriissttii  ccoonn  bbiissooggnnii  
ssppeecciiaallii  cc’’èè  uunn  ffoorrttee  iinntteerreessssee  aanncchhee  ppeerr  ggllii  aappppaarrttaammeennttii  iinn  aaffffiittttoo  ee  ii  rreessiiddeennccee,,  uunn  ttuurriissttaa  ssuu  qquuaattttrroo  vviiaaggggiiaa  
pprreevvaalleenntteemmeennttee  ccoonn  llaa  ffaammiigglliiaa  oo  iinn  ccooppppiiaa;;  ii  ttuurriissttii  ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  mmeettttoonnoo  aall  sseeccoonnddoo  ppoossttoo  ggllii  aammiiccii;;  
uunn  ttuurriissttaa  ssuu  ttrree,,  pprriimmaa  ddii  ppaarrttiirree,,  ssii  iinnffoorrmmaa  aattttrraavveerrssoo  iinntteerrnneett  ((aanncchhee  ssee  llaa  pprriimmaa  ffoonnttee  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  iill  
ttuurriissttaa  ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  ssoonnoo  ggllii  aammiiccii  ee  ii  ppaarreennttii)),,  mmoollttoo  uuttiilliizzzzaattee  ssoonnoo  aanncchhee  llee  gguuiiddee;;  iill  ttuurriissttaa  ccoonn  
bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  ssii  aaffffiiddaa  aallllee  rriivviissttee  ssppeecciiaalliizzzzaattee  iinn  mmiissuurraa  ddooppppiiaa  rriissppeettttoo  aaggllii  aallttrrii,,  mmeennttrree  ssii  rreeccaa  mmeennoo  iinn  
aaggeennzziiaa;;  iinn  ggeenneerraallee  ii  ttuurriissttii  ggiiuuddiiccaannoo  aatttteennddiibbiillii  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriicceevvuuttee  ssuullllaa  ddeessttiinnaazziioonnee,,  mmaa  nnoonn  vvii  èè  
dduubbbbiioo  cchhee  pprroopprriioo  ttrraa  ii  ttuurriissttii  ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  cc’’èè  mmaaggggiioorree  mmaallccoonntteennttoo::  iill  3377%%  ggiiuuddiiccaa  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  
nnoonn  ccoorrrriissppoonnddeennttii  oo  ssoolloo  ppaarrzziiaallmmeennttee  ccoorrrriissppoonnddeennttii  aall  vveerroo  ((llaa  mmeeddiiaa  èè  ddeell  3300%%))..  
IInn  ccoonncclluussiioonnee,,  vvaa  rriiccoorrddaattoo  cchhee  iill  pprrooggeettttoo  CCAARREE  hhaa  iinnddiiccaattoo  aallllee  cciittttàà  eeuurrooppeeee  ii  sseegguueennttii  55  ppuunnttii  cchhiiaavvee  ppeerr  
uunnaa  cciittttàà  oossppiittaallee  ppeerr  ttuuttttii  ((CCaarree  --  IIDD  33BB009955))::  
  

11..  PPuunnttaarree  ssuullllee  ppeerrssoonnee  
22..  MMiigglliioorraarree  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  
33..  CCoonnttiinnuuaarree  nneellll’’aabbbbaattttiimmeennttoo  ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  
44..  MMiigglliioorraarree  ii  ttrraassppoorrttii  
55..  VVaalloorriizzzzaarree  llaa  pprroopprriiaa  iiddeennttiittàà  

  

  
33..   FFIINNAALLIITTÀÀ  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  
  
OObbiieettttiivvoo  ddeell  pprrooggeettttoo  èè  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ssiisstteemmaattiiccaa  ddii  ttuuttttee  llee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  ssiiaa  ppeerr  ddiissaabbiillii  ffiissiiccii  cchhee  
sseennssoorriiaallii  ee  llaa  ccoonnsseegguueennttee  eellaabboorraazziioonnee  ddii  ssppeecciiffiicchhee  pprrooppoossttee  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  cchhee  ccoonnsseennttaannoo  aaii  ccoommuunnii  ddii  
eeffffeettttuuaarree  ggrraadduuaallii  aaddaattttaammeennttii  ee  aammmmooddeerrnnaammeennttii  ppeerr  aabbbbaatttteerree  llee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee..  AA  ttaall  ffiinnee  vviieennee  
rraapppprreesseennttaattaa  ggrraaffiiccaammeennttee  llaa  ppoossiizziioonnee  eessaattttaa  ddii  cciiaassccuunn  oossttaaccoolloo,,  ddooccuummeennttaattoo  aanncchhee  ffoottooggrraaffiiccaammeennttee..    
LL’’aannaalliissii  nnoonn  rriigguuaarrddaa  ssoolloo  ggllii  ssppaazzii  ppuubbbblliiccii,,  bbeennssìì  aanncchhee  ggllii  eeddiiffiiccii  ppuubbbblliiccii  ee  ii  sseerrvviizzii  llooccaallii,,  ttrraa  ccuuii  aadd  
eesseemmppiioo  iill  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo..  SSuullllaa  bbaassee  ddeellllee  pprrooppoossttee  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  eellaabboorraattee,,  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  
mmiigglliioorraattee  ll’’ooffffeerrttaa  ee  llee  iinnffrraassttrruuttttuurree  sstteessssee..    
II  rriissuullttaattii  ddeell  pprrooggeettttoo  vveennggoonnoo  rraaccccoollttii  nneellllaa  bbaannccaa  ddaattii  wwwwww..ccoommuunniippeerrttuuttttii..iitt..  LL’’iinnnnoovvaattiivvaa  aapppplliiccaazziioonnee  wweebb  
ooffffrree  aaggllii  uuffffiiccii  tteeccnniiccii  ccoommppeetteennttii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ggeessttiirree  iinn  mmooddoo  sseemmpplliiccee  ii  lloorroo  ddaattii,,  ddii  rreennddeerrllii  vviissiibbiillii  aa  ttuuttttii  ee  
ddii  aaggggiioorrnnaarrllii  ccoonn  uunn  sseemmpplliiccee  cclliicckk..  
SSuull  ssiittoo  wwwwww..ccoommuunniippeerrttuuttttii..iitt  èè  ppoossssiibbiillee  vviissuuaalliizzzzaarree  uunnaa  pprreesseennttaazziioonnee  eesseemmpplliiffiiccaattiivvaa  ddeell  pprrooggeettttoo  
rreeaalliizzzzaattoo  ppeerr  uunn  ccoommuunnee  mmooddeelllloo..  SSuu  aappppuunnttaammeennttoo  pprreesseennttiiaammoo  aaii  ccoommuunnii  iinntteerreessssaattii  iill  nnoossttrroo  pprrooggeettttoo  ppeerr  
iill  rriilleevvaammeennttoo  ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee..  
LLee  ff iinnaalliittàà  ddeell  pprrooggeettttoo  ““BBoollzzaannoo  ppeerr  ttuuttttii””  ssoonnoo  eesssseennzziiaallmmeennttee  dduuee::  
  

11..  rreennddeerree  ffrruuiibbiillee  aallllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  iill  ppaattrriimmoonniioo  ddii  aattttrraazziioonnee,,  ccuullttuurraa  ee  ddii  ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa  
ddeell  CCoommuunnee  ddii  BBoollzzaannoo,,  iinncceennttiivvaannddoo  llee  ssttrruuttttuurree  ee  ll’’ooffffeerrttaa  ddeell  sseettttoorree  ((ttuurriissmmoo  ee  sseerrvviizzii))  iinn  uunn’’oottttiiccaa  
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ddii  eeffffeettttiivvaa  ee  ccrreesscceennttee  QQuuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  rreessii  ddiissppoonniibbiillii  aaii  cciittttaaddiinnii  rreessiiddeennttii  ee  aaggllii  oossppiittii;;  
  
22..    ccrreeaarree  uunn  ssiittoo  wweebb  cchhee  pprroommuuoovvaa  iinn  ttuuttttaa  EEuurrooppaa  iill  ttuurriissmmoo  aacccceessssiibbiillee  aa  BBoollzzaannoo,,  mmaa  cchhee  

ccoonntteessttuuaallmmeennttee  aaggeevvoollii  llaa  ssuuaa  ffrruuiizziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  sstteessssii  cciittttaaddiinnii  rreessiiddeennttii..  
  
UUnnaa  cciittttàà  aacccceessssiibbiillee  aa  ttuuttttii,,  aall  cciittttaaddiinnoo//aa  vviiaaggggiiaattoorree  ccoommee  aall  cciittttaaddiinnoo//aa  rreessiiddeennttee::  èè  qquueessttoo  lloo  ssppiirriittoo  cchhee  ccii  
hhaa  aanniimmaattoo  iinn  uunn  pprrooggeettttoo  cchhee  cceerrttaammeennttee  ppaarrttee  ddaallll’’eessppeerriieennzzaa  ddii  cchhii  ((ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà))  ttuuttttoorraa  ttrroovvaa  iinn  
nnuummeerroossee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  uunnaa  lliimmiittaazziioonnee  aallllaa  pprroopprriiaa  lliibbeerrttàà  ddii  mmoovviimmeennttoo,,  aaii  pprroopprrii  ddiirriittttii  ddii  
cciittttaaddiinnoo,,  nnoonncchhéé  uunn  oossttaaccoolloo  aall  pprroopprriioo  ddeessiiddeerriioo  ddii  ccoonnoosscceerree,,  vviissiittaarree  ee  vviivveerree  llaa  cciittttàà;;  mmaa  cchhee  pprroopprriioo  
ggrraazziiee  aa  rriissoorrssee  ee  ccoommppeetteennzzee  cchhee  ssoonnoo  ddiiffffuussaammeennttee  rriiccoonnoosscciiuuttee  nneell  sseettttoorree  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  ((ttaannttoo  ddaa  
eesssseerree  ssppeessssoo  iinnddiiccaattee  aa  mmooddeelllloo))  iinntteennddee  aannddaarree  oollttrree,,  pprrooppoonneennddoo  nnoonn  ssoolloo  ssoolluuzziioonnii  ccoonnccrreettee  ee  ffaacciillmmeennttee  
ssoosstteenniibbiillii  ((ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  eeccoonnoommiiccoo  ee  ddeellllaa  ffaattttiibbiilliittàà)),,  mmaa  uunn  ppiiùù  aammppiioo  ee  pprrooffoonnddoo  mmuuttaammeennttoo  ddii  
pprroossppeettttiivvaa..  
PPeerrcchhéé  uunnaa  cciittttàà  cchhee  ssii  pprrooppoonnee  aammiicchheevvoollee  ee  aaccccoogglliieennttee  ddeevvee  ooffffrriirree  ssttrruuttttuurree,,  ppeerrccoorrssii  ee  aattttrreezzzzaattuurree  cchhee  nnee  
ccoonnsseennttaannoo  llaa  ppiieennaa  ggooddiibbiilliittàà  aa  ttuuttttii..  PPeennssaattoo  ppeerr  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattoo  iinn  mmooddoo  ccooeerreennttee  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  ttaappppee  
ssuucccceessssiivvee  ((ssoopprraattttuuttttoo  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  ssuucccceessssiivvee  eessiiggeennzzee  ddii  aammpplliiaammeennttoo,,  mmaannuutteennzziioonnee  ee  
aattttuuaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  rraaccccoollttii)),,  iill  pprrooggeettttoo  vvuuoollee  ssoopprraattttuuttttoo  iinnvviittaarree  aa  uunn  pprriimmoo  ee  ddeecciissiivvoo  ppaassssoo  ppeerr  ffaavvoorriirree  
uunn  pprroocceessssoo  ddii  iinncclluussiioonnee  cchhee  ssaappppiiaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddii  qquuaallssiiaassii  ddiissaabbiilliittàà,,  rriissppoonnddeerree  aaii  ddiiffffeerreennttii  bbiissooggnnii  
eesspprreessssii  ddaallllee  ppeerrssoonnee  cchhee  aammaannoo  vviivveerree  ppiieennaammeennttee  llaa  cciittttàà..  
  
SSiiaammoo  ccoonnssaappeevvoollii  cchhee  ssii  ttrraattttaa  ssoolloo  ddeell  pprriimmoo  sseeggmmeennttoo  ddii  uunn  pprrooggeettttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ppiiùù  aammppiioo  ee  aarrttiiccoollaattoo,,  
cchhee  aavvrràà  bbiissooggnnoo  ddii  eesssseerree  oottttiimmiizzzzaattoo  ee  ppoorrttaattoo  aa  ssiisstteemmaa  ppeerr  ppootteerr  rriissppoonnddeerree  aallllee  ddiiffffeerreennttii  eessiiggeennzzee  ddii  uunnaa  
ssoocciieettàà  iinn  ccoonnttiinnuuoo  mmuuttaammeennttoo..  TTuuttttaavviiaa  ccrreeddiiaammoo  cchhee  pprroocceessssii  dd’’iinnnnoovvaazziioonnee  ccuullttuurraallee  ccoossìì  pprrooffoonnddii  ppoossssaannoo  
pprreennddeerree  iill  vviiaa  ggrraadduuaallmmeennttee,,  ccoonn  ppiiccccoollii  ee  ssiiggnniiff iiccaattiivvii  ppaassssii,,  ccaappaaccii  ddii  pprroodduurrrree  nneeii  cciittttaaddiinnii//ee  qquueell  sseennssoo  ddii  
aappppaarrtteenneennzzaa  cchhee  ffaa  ggrraannddee  uunn’’iinntteerraa  ssoocciieettàà  cciivviillee..  
QQuuaannttoo  aaii  ddeessttiinnaattaarrii  ddeell  pprrooggeettttoo,,  vvaa  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  ssoottttoolliinneeaattoo  cchhee  nnoonn  ssii  ttrraattttaa  ssoollaammeennttee  ddii  ppeerrssoonnee  ccoonn  
ddiissaabbiilliittàà  mmoottoorriiaa,,  mmaa  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee  ddii::  
  

••  aannzziiaannii  
••  ppeerrssoonnee  ccoonn  ppaattoollooggiiee  iinnvvaalliiddaannttii  oo  lliimmiittaazziioonnii  ppoossttooppeerraattoorriiee    
••  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  ddeeaammbbuullaazziioonnee  ((bbaassttoonnee,,  ssttaammppeellllee  eecccc..))  
••  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  pprreennssiioonnee  ((aa  ccaauussaa  ddeellll''aarrttrriittee  eecccc..))  
••  cciieecchhii,,  iippoovveeddeennttii,,  ssoorrddii,,  oo  ccoonn  aallttrrii  pprroobblleemmii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  
••  ppeerrssoonnee  ccoonn  iinnvvaalliiddiittàà  tteemmppoorraanneeee  ((iinncciiddeennttee,,  iinnffoorrttuunniioo  eecccc..))  
••  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  mmeennttaallii  ee  ppssiicchhiicchhee  
••  ppeerrssoonnee  ccoonn  pprroobblleemmii  aalliimmeennttaarrii  ((iinnttoolllleerraannzzee  aall  gglluuttiinnee,,  ddiiaabbeettee  eecccc..))  
••  ppeerrssoonnee  aaffffeettttee  ddaa  aalllleerrggiiee  
••  ppeerrssoonnee  oobbeessee,,  nnaanniissmmoo    
••  ddoonnnnee  iinn  ggrraavviiddaannzzaa  ee  ffaammiigglliiee  ccoonn  bbaammbbiinnii  iinn  tteenneerraa  eettàà  iinn  ccaarrrroozzzzeellllaa  
  

NNoonn  ssii  ppaarrllaa  ppiiùù  ddii  nnuummeerrii  ddii  nniicccchhiiaa,,  aa  ttiittoolloo  eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo  eeccccoo  ddii  sseegguuiittoo  aallccuunnii  ddaattii  iilllluummiinnaannttii  ssoovveennttee  
ssccoonnoosscciiuuttii  ssiiaa  aaggllii  aammmmiinniissttrraattoorrii  llooccaallii,,  ssiiaa  aaggllii  ooppeerraattoorrii  ddeell  sseettttoorree  ttuurriissttiiccoo::  
  

EEuurrooppaa::  
IIll  1155--1188%%  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  èè  ssooggggeettttaa  aa  uunnaa  mmoobbiilliittàà  rriiddoottttaa,,  oovvvveerroo  ccaa..  8800..000000..000000  mmiilliioonnii  ddii  ppeerrssoonnee,,  ddeellllee  
qquuaallii  ssii  ssttiimmaa  ssiiaannoo  3355..000000..000000  qquueellllee  iinntteerreessssaattee  aa  uunn  ttuurriissmmoo  aacccceessssiibbiillee..  AAttttuuaallmmeennttee  ssoolloo  55..000000..000000  
vviiaaggggiiaannoo  ccoonn  rreeggoollaarriittàà..  
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GGeerrmmaanniiaa,,  AAuussttrriiaa  ee  IIttaalliiaa::  
CCoonnssiiddeerraannddoo  cchhee  llaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  ttuurriissttii  cchhee  ppeerrnnoottttaannoo  iinn  AAllttoo  AAddiiggee  pprroovveennggoonnoo  ddaa  qquueessttee  ttrree  nnaazziioonnii,,  
aabbbbiiaammoo  uunnaa  cclliieenntteellaa  ppootteennzziiaallee  ddii  bbeenn    1199..778800..000000  ppeerrssoonnee  ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii..  
  

AAllttoo  AAddiiggee::  
NNoonn  ssoonnoo  ddaa  ssoottttoovvaalluuttaarree  ii  ddaattii  rreellaattiivvii  aallllaa  ppooppoollaazziioonnee  llooccaallee;;  ppiiùù  ddii  1111..000000  ppeerrssoonnee  hhaannnnoo  uunnaa  mmoobbiilliittàà  
rriiddoottttaa..  
  
IIll  ppootteennzziiaallee  ccrreessccee  uulltteerriioorrmmeennttee  ssee  ssii  ccoonnssiiddeerraa  cchhee  rraarraammeennttee  llee  ppeerrssoonnee  ccoonn  mmoobbiilliittàà  rriiddoottttaa  vviiaaggggiiaannoo  ddaa  
ssoollee,,  eedd  hhaannnnoo  iinnoollttrree  llaa  tteennddeennzzaa  aa  ttrraassccoorrrreerree  ppeerriiooddii  ddii  rriippoossoo  ppiiùù  lluunngghhii..  CCoossìì,,  llaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ddii  mmoollttee  
mmeettee  ttuurriissttiicchhee  ddiippeennddeerràà  nneell  pprroossssiimmoo  ffuuttuurroo  aanncchhee  ddaallllaa  ccaappaacciittàà  ddii  rriissppoonnddeerree  aallllee  eessiiggeennzzee  ddii  ppeerrssoonnee  ccoonn  
bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  oo  ccoonn  mmoobbiilliittàà  rriiddoottttaa::  

11..  aattttrreezzzzaannddoossii  tteemmppeessttiivvaammeennttee  
22..  ssffrruuttttaannddoo  ll’’aacccceessssiibbiilliittàà  ccoommee  uunn’’ooppppoorrttuunniittàà  
33..  aammpplliiaannddoo  ll’’ooffffeerrttaa  ((wweellllnneessss--nnaattuurraa--ffaammiigglliiaa))  
44..  ssvviilluuppppaannddoo  ee  ffaacceennddoo  pprroopprriioo  iill  mmaarrcchhiioo  ““aacccceessssiibbiillee””  
55..  aattttiivvaannddoo  llee  ccoonnsseegguueennttii  rriissoorrssee  ddii  mmaarrkkeettiinngg..  

  
44..   MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII   RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  
  
IIll  pprrooggeettttoo  ccoonnttaa  llee  sseegguueennttii  33  ffaassii  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee::  
  
Fase 1  rilevamento dell’accessibilità 

- creazione degli strumenti di rilevamento 
- attualizzazione dei dati già disponibili 
- analisi della viabilità e dell’arredo urbano 
 

Fase 2  realizzazione del sito web www.bolzanopertutti.it  
(o dominio libero simile) 

- creazione di una banca dati informatizzata 
- compatibilità della banca dati del progetto con la 

banca dati del comune di Bolzano 
- pubblicazione sul portale “Alto Adige per tutti” 
 

Fase 3  promozione del progetto 
- conferenza stampa di presentazione 

  
  

11..  RRiilleevvaammeennttoo  ddeellll’’aacccceessssiibbiilliittàà  nneell  CCoommuunnee  ddii  BBoollzzaannoo  
  
““MMaa  ssiiaammoo  ssiiccuurrii  cchhee  ssiiaa  aacccceessssiibbiillee??””    
ÈÈ  uunnaa  ddeellllee  ddoommaannddee  ppiiùù  ssppiinnoossee  cchhee  cchhiiuunnqquuee  ssii  ooccccuuppii  ddii  aacccceessssiibbiilliittàà  ee  ttuurriissmmoo  aacccceessssiibbiillee  ppoossssaa  ttrroovvaarrssii  
aadd  aaffffrroonnttaarree..  UUnnaa  rriicchhiieessttaa  cchhee  nnaassccoonnddee  mmiillllee  iinnssiiddiiee,,  aa  ccuuii  sseegguuee  qquuaassii  iinneevviittaabbiillmmeennttee  ll’’aammaarraa  
ccoonnssttaattaazziioonnee  cchhee  iinn  ppaassssaattoo  ssii  ssoonnoo  ggiiàà  aavvuuttee  ssiittuuaazziioonnii  iinn  ccuuii  ““mmii  aavveevvaannoo  aassssiiccuurraattoo  cchhee  ffoossssee  aacccceessssiibbiillee  
mmaa  ppooii……””  ssuullllaa  ssttrraaddaa  ddeell  mmaallccaappiittaattoo  ssii  ssoonnoo  ttrroovvaattii  ppeerrccoorrssii  dd’’aacccceessssoo  ssccoonnnneessssii,,  ssccaallee,,  aasscceennssoorrii  ssttrreettttii,,  
bbaaggnnii  rriiddoottttii  aaii  mmiinniimmii  tteerrmmiinnii  eecccc..  
IIll  ccoonncceettttoo  ddii  aacccceessssiibbiilliittàà  ssii  èè  nneell  ccoorrssoo  ddeeggllii  aannnnii  eesstteessoo,,  ffiinnoo  aa  ccoommpprreennddeerree  aammppiissssiimmee  ffaassccee  ddii  bbiissooggnnii,,  ee  
nneelllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  vvoollggaarriizzzzaattoo  ppeerr  ccuuii  iill  ggiiuuddiizziioo  ddeell  ggrraaddoo  ddii  ffrruuiibbiilliittàà  sseemmbbrraa  ppootteerr  eesssseerree  aaffffiiddaattoo  aa  
cchhiiuunnqquuee..  DDeell  rreessttoo  ttrroovvaarree  uunnaa  ddeeffiinniizziioonnee  ccoommuunnee  cchhee  ssooddddiissffii  aanncchhee  ssoolloo  ggllii  eessppeerrttii  ddeell  sseettttoorree  nnoonn  aappppaarree  
uunn’’iimmpprreessaa  sseemmpplliiccee..  

http://www.bolzanopertutti.it
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PPeerr  qquuaannttoo  iill  bbuuoonn  sseennssoo  ee  aanncchhee  llee  lliinneeee  ddii  ppeennssiieerroo  tteeccnniicchhee  ee  sscciieennttiiffiicchhee  ssiiaannoo  ddaa  tteemmppoo  ssiinnttoonniizzzzaattii  ssuullllaa  
sstteessssaa  lluunngghheezzzzaa  dd’’oonnddaa,,  iill  ccoonncceettttoo  ddii  aacccceessssiibbiilliittàà  vviieennee  ddii  vvoollttaa  iinn  vvoollttaa  aarrrriicccchhiittoo  ddaa  nnuuoovvee  ssffuummaattuurree  ee  
ddiissttiinnzziioonnii..  NNeeii  pprriinncciippii  ccaarrddiinnee  ddeell  nnoossttrroo  pprrooggeettttoo  ssoonnoo  ppeerròò  iinnddiivviidduuaabbiillii  aallccuunnee  lliinneeee  ggeenneerraallii  aa  ccuuii  èè  bbeennee  
aatttteenneerrssii..  
CCaappiittaa  sseemmpprree  ppiiùù  ssppeessssoo  iinnffaattttii  ddii  iimmbbaatttteerrssii  nneell  ssiimmbboolloo  ““ddeellll’’oommiinnoo  iinn  ccaarrrroozzzziinnaa””  sseennzzaa  cchhee  qquueessttoo  ppoossssaa  
eesssseerree  aassssoocciiaattoo  aa  uunnaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  ooggggeettttiivvaa  ssuulllloo  ssttaattoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  sseeggnnaallaattaa  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  ccoommee  
aacccceessssiibbiillee..  CCoommee  aabbbbiiaammoo  pprreecceeddeenntteemmeennttee  eevviiddeennzziiaattoo,,  ll’’aacccceessssiibbiilliittàà  ddeellllee  cciittttàà  ee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ttuurriissttiicchhee  
nnoonn  èè  ppeerròò  qquueessttiioonnee  cchhee  rriigguuaarrddii  ssoolloo  llee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  ee  mmeenn  cchhee  mmeennoo  ssoolloo  llee  ppeerrssoonnee  ccoonn  
ddiissaabbiilliittàà  mmoottoorriiaa  cchhee  uuttiilliizzzzaannoo  llaa  ccaarrrroozzzziinnaa..  LL’’aacccceessssiibbiilliittàà  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ee  ddeeii  sseerrvviizzii  èè  uunn  bbeennee  cchhee,,  
pprroopprriioo  ppeerrcchhéé  ssooddddiissffaa  llee  eessiiggeennzzee  ppiiùù  ccoommpplleessssee,,  rriigguuaarrddaa  ttuuttttaa  llaa  vvaassttaa  ggaammmmaa  ddeeii  cclliieennttii  ccoonn  bbiissooggnnii  
ssppeecciiaallii,,  ee  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee  ll’’iinnssiieemmee  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee..  
IInn  qquueessttaa  ddiirreezziioonnee  aadd  eesseemmppiioo,,  llee  ssoolluuzziioonnii  pprrooggeettttuuaallii  cchhee  mmiigglliioorraannoo  llaa  ffrruuiizziioonnee  ddii  uunnoo  ssppaazziioo  ddaa  ppaarrttee  ddii  
ttuuttttii  ssoonnoo  pprreeffeerriittee  aa  qquuaallssiiaassii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ““ssppeecciiaallee””,,  ssttuuddiiaattaa  ssoolloo  ppeerr  ii  bbiissooggnnii  ddii  uunn  ssiinnggoolloo  oo  ddii  uunnaa  
ddeetteerrmmiinnaattaa  ccaatteeggoorriiaa..  AAdd  eesseemmppiioo  uunn  ddiisslliivveelllloo  ddoovvee  ssii  ttrroovvaannoo  rraammppee  ddii  ssccaallee  ppuuòò  eesssseerree  ssuuppeerraattoo  ttrraammiittee  
aasscceennssoorrii  oo  mmoonnttaassccaallee..  CChhiiuunnqquuee  uuttiilliizzzzii  llaa  ccaarrrroozzzziinnaa  ppeerr  mmuuoovveerrssii  nnoonn  aavvrreebbbbee  dduubbbbii  aa  sscceegglliieerree  uunnoo  
ssttrruummeennttoo  ccoommee  ll’’aasscceennssoorree,,  ddeecciissaammeennttee  ppiiùù  ffuunnzziioonnaallee,,  vveellooccee  ee  aaffffiiddaabbiillee  rriissppeettttoo  aa  mmoonnttaassccaallee  lleennttii  ee,,  iinn  
aammbbiittoo  ppuubbbblliiccoo,,  ssppeessssoo  gguuaassttii  ooppppuurree  nnoonn  uuttiilliizzzzaabbiillii  ppeerrcchhéé  ll’’aaddddeettttoo  ccoonn  llaa  cchhiiaavvee  cchhee  nnee  ppeerrmmeettttee  
ll’’uuttiilliizzzzoo  èè  iinnttrroovvaabbiillee..  MMaa  ll’’aasscceennssoorree  ssaarràà  ggrraaddiittoo  aanncchhee  aa  uunn’’aammppiiaa  ffaasscciiaa  ddii  ppooppoollaazziioonnee  cchhee  ppeerr  uunn  mmoottiivvoo  
oo  ppeerr  ll’’aallttrroo  ((uunn  bbaammbbiinnoo  iinn  ppaasssseeggggiinnoo  oo  bbaaggaaggllii  mmoollttoo  ppeessaannttii))  ppeennsseerreebbbbee  ccoonn  uunnaa  cceerrttaa  ssooffffeerreennzzaa  aallllaa  
sseeqquueennzzaa  ddii  ggrraaddiinnii  cchhee  ccoommppoonnggoonnoo  uunnaa  rraammppaa  ddii  ssccaallee..  
PPuurr  eesssseennddoo  eennttrraammbbee  aacccceessssiibbiillii  aa  nnoorrmmaa  ddii  lleeggggee,,  llee  dduuee  ssttrruuttttuurree  ((qquueellllaa  ccoonn  mmoonnttaassccaallee  ee  qquueellllaa  ccoonn  
aasscceennssoorree))  pprreesseennttaannoo  nnuummeerroossee  ddiiffffeerreennzzee  ppeerr  ggllii  eevveennttuuaallii  uuttiilliizzzzaattoorrii..  PPeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo  ggllii  ssttrruummeennttii  ddii  
rriilleevvaazziioonnee  ddeevvoonnoo  rraaccccoogglliieerree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ooggggeettttiivvee  ssuullllee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffrruuiizziioonnee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  rriissppeettttaannddoo  ii  
bbiissooggnnii  ddii  aammppiiee  ffaassccee  ddii  ppooppoollaazziioonnee,,  sseennzzaa  lliimmiittaarrssii  aa  rriippoorrttaarree  ssoolloo  ggiiuuddiizzii  ggeenneerriiccii  ssuull  ggrraaddoo  ddii  
aacccceessssiibbiilliittàà..  LL’’aatttteennzziioonnee  iinn  ooggnnii  ffaassee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddoovvrràà  ccoonncceennttrraarrssii  ssuullllee  ppoossssiibbiilliittàà  rreeaallii  ddii  aacccceeddeerree  nnoonn  
ssoolloo  aaggllii  ssppaazzii,,  mmaa  aanncchhee  aallllee  ““eessppeerriieennzzee””  ppeerr  ccuuii  llee  ssiinnggoollee  ssttrruuttttuurree  ssoonnoo  ssttaattee  ppeennssaattee  ee  pprrooggeettttaattee..    
NNeell  ccaassoo  ddii  uunn  mmuusseeoo,,  aadd  eesseemmppiioo,,  nnoonn  ssaarràà  ssuuffffiicciieennttee  lliimmiittaarrssii  aadd  aassssiiccuurraarree  ll’’aasssseennzzaa  ddii  bbaarrrriieerree  
aarrcchhiitteettttoonniicchhee,,  mmaa  ssaarràà  iimmppoorrttaannttee  ggaarraannttiirree  aa  ooggnnii  vviissiittaattoorree  ccoonn  bbiissooggnnii  ssppeecciiaallii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinntteerraaggiirree  
nneell  mmooddoo  ppiiùù  ssooddddiissffaacceennttee  ppoossssiibbiillee  ccoonn  llaa  pprrooppoossttaa  ccuullttuurraallee  cchhee  ggllii  vviieennee  ooffffeerrttaa::  ppeerrccoorrssii  eessppoossiittiivvii  ee  
ddiiddaattttiiccii,,  iinnssttaallllaazziioonnii,,  mmaatteerriiaallee  eesspplliiccaattiivvoo  eecccc..  SSee  ppeennssiiaammoo  ppooii  aadd  uunn  ““ppaacccchheettttoo  ttuurriissttiiccoo””  aappppaarree  eevviiddeennttee  
ccoommee  llaa  sseemmpplliiccee  ““aacccceessssiibbiilliittàà””  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  rriicceettttiivvaa  nnoonn  ppoossssaa  rriissoollvveerree  llee  rriicchhiieessttee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  
ddiissaabbiilliittàà..  BBiissooggnneerràà  qquuiinnddii  ppoorrssii  iill  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà  ee  ddeell  ttrraassppoorrttoo  ee  ddeell  rreeaallee  ggrraaddoo  ddii  ffrruuiibbiilliittàà  
ddeellll’’iinnssiieemmee  ddeellllee  pprrooppoossttee  cchhee  ccoommppoonnggoonnoo  iill  vviiaaggggiioo  oo  llaa  vvaaccaannzzaa  ((rriissttoorraannttii,,  llooccaallii  ddii  ddiivveerrttiimmeennttoo,,  mmuusseeii,,  
tteeaattrrii,,  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii,,  ssppiiaaggggee,,  ppaarrcchhii  nnaattuurraallii  eecccc..  aa  ppooccoo  sseerrvvee  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ppeerrffeettttaammeennttee  aa  nnoorrmmaa  ssee  iill  
ppeerrccoorrssoo  dd’’aacccceessssoo  èè  ccoosstteellllaattoo  ddii  ddiiffffiiccoollttàà,,  oo  aannccoorraa  ssee  nnoonn  cc’’èè  nneeii  pprreessssii  uunn  ppaarrcchheeggggiioo  ooppppuurree  ssee  ii  sseerrvviizzii  
ddii  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  ssoonnoo  ddeell  ttuuttttoo  iinnaaddeegguuaattii))..  
GGllii  ssttrruummeennttii  pprriinncciippaallii  ppeerr  aapppplliiccaarree  qquueessttii  ccoonncceettttii  nneell  pprrooggeettttoo  ssaarraannnnoo  iill  GGPPSS,,  llaa  sscchheeddaa  ddii  rriilleevvaammeennttoo,,  llaa  
mmaacccchhiinnaa  ffoottooggrraaffiiccaa  ee  iill  rreellaattiivvoo  ddaattaabbaassee  cchhee  rraaccccoogglliieerràà  ii  ddaattii  ee  ppeerrmmeetttteerràà  ddii  eellaabboorraarrllii..  LLaa  sscchheeddaa  èè  lloo  
ssttrruummeennttoo  cchhee  ccoonnsseennttee  aa  uunn  ddeetteerrmmiinnaattoo  nnuummeerroo  ddii  ppeerrssoonnee,,  ddeebbiittaammeennttee  ffoorrmmaattee  ee  ccoooorrddiinnaattee  ddaa  uunn  
aarrcchhiitteettttoo  eessppeerrttoo  ddeell  sseettttoorree,,  ddii  ccoonndduurrrree  uunn  llaavvoorroo  ddii  rriilleevvaammeennttoo  oommooggeenneeoo  ddeell  ggrraaddoo  ddii  aacccceessssiibbiilliittàà  ddeellllee  
vviiee  rriilleevvaattee..  LLaa  sscceellttaa  ddeeggllii  aassppeettttii  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddaa  ddeessccrriivveerree  èè  oovvvviiaammeennttee  iill  ffrruuttttoo  ddeell  llaavvoorroo  ddii  aannaalliissii  ddeeii  
bbiissooggnnii  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  IIll  ssiinnggoolloo  rriilleevvaattoorree  nnoonn  ddoovvrràà  eesspprriimmeerree  uunn  ggiiuuddiizziioo  oo  uunnaa  
vvaalluuttaazziioonnee  ssuull  ggrraaddoo  ddii  aacccceessssiibbiilliittàà,,  mmaa  rriippoorrttaarree  ssuullllaa  sscchheeddaa  aallccuunnii  ddaattii  ooggggeettttiivvii  qquuaallii  mmiissuurree,,  pprreesseennzzaa  oo  
aasssseennzzaa  ddii  ddeetteerrmmiinnaattii  oossttaaccoollii  ((aadd  eesseemmppiioo  ii  ggrraaddiinnii))  oo  ssttrruummeennttii  ((aadd  eesseemmppiioo  llee  mmaappppee  ttaattttiillii))..  SSppeetttteerràà  ppooii  aa  
uunn  tteeaamm  tteeccnniiccoo  iill  ccoommppiittoo  ddii  aannaalliizzzzaarree  llee  sscchheeddee  ddii  rriilleevvaammeennttoo  ((ccoorrrreeddaattee  ddaa  ffoottooggrraaffiiee  ddiiggiittaallii))  ee  ddii  
sseeggnnaallaarree  ggllii  oossttaaccoollii  aadd  aallttaa  pprriioorriittàà..  
QQuuaannttoo  aallllee  aattttiivviittàà  ddii  rriilleevvaammeennttoo  ––  cchhee  pprroopprriioo  aattttrraavveerrssoo  llaa  cciittaattaa  sscchheeddaa  vveerrrraannnnoo  ssvvoollttee  ddaa  ppeerrssoonnaallee  
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ccoommppeetteennttee  ––  eessssee  aannddrraannnnoo  nneecceessssaarriiaammeennttee  aa  ccaammppiioonnaarree::    
vviiaabbiilliittàà  ee  aarrrreeddoo  uurrbbaannoo  ((ssttaattoo  ddeellllee  ssttrraaddee,,  mmaarrcciiaappiieeddii,,  ppaarrcchheeggggii  rriisseerrvvaattii,,  aattttrraavveerrssaammeennttii  ssttrraaddaallii,,  ppiissttee  
cciiccllaabbiillii,,  eecccc..))..  
  
DDuurraannttee  iill  rriilleevvaammeennttoo  ccii  ssii  ffooccaalliizzzzeerràà  pprriinncciippaallmmeennttee  ssuu  qquueessttii  ppuunnttii::  
  

○○  RRaaggggiiuunnggeerree  ee  aattttrraavveerrssaarree  llaa  cciittttàà    
○○  TTrraassppoorrttoo  ddii  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà    
○○  SSeerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ppeerr  ppeerrssoonnee  ddiissaabbiillii    
○○  PPaarrcchheeggggii  rriisseerrvvaattii  
○○  SSttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  ee  ggaassttrroonnoommiiaa  ((rriilleevvaattee  ppeerr  iill  pprrooggeettttoo  ““AAllttoo  AAddiiggee  ppeerr  TTuuttttii””  
○○  MMuusseeii  
○○  TTeeaattrrii  
○○  FFaarrmmaacciiee  
○○  IInnffooppooiinntt  
○○  CCeennttrrii  ccoommmmeerrcciiaallii  

  

22..  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ssiittoo  wweebb  wwwwww..bboollzzaannooppeerrttuuttttii..iitt  
BBaannccaa  ddaattii  ““CCoommuunnii  ppeerr  TTuuttttii””  --  RRiilleevvaammeennttoo  ddii  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  nneellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  BBoollzzaannoo  
  
TTuuttttii  ii  ddaattii  ddeell  rriilleevvaammeennttoo  vveennggoonnoo  iinnsseerriittii  iinn  uunnaa  bbaannccaa  ddaattii  ccoommbbaattttiibbiillee  ccoonn  qquueellllaa  ddeell  ccoommuunnee  ddii  BBoollzzaannoo  
((GGIISS))..  IInnoollttrree  ii  rriissuullttaattii  ddeell  pprrooggeettttoo  ssaarraannnnoo  ppuubbbblliiccaattii  ssuull  nnuuoovvoo  ssiittoo  wwwwww..bboollzzaannooppeerrttuuttttii..iitt..  
PPrriimmoo  ppaassssoo  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  aaggeevvoollee  ssiittoo  wweebb  ddeeddiiccaattoo  aallllee  ff iinnaalliittàà  ddii  pprrooggeettttoo,,  ssaarràà  llaa  
pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddii  uunn  ddaattaabbaassee  ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  ee  ll’’eellaabboorraazziioonnee  iinnffoorrmmaattiiccaa  ddeeii  ddaattii  pprreecceeddeenntteemmeennttee  rraaccccoollttii..  
LLaa  ssttrruuttttuurraazziioonnee  ddeell  ddaattaabbaassee  rriissppeecccchhiieerràà  qquueellllaa  ddeellllaa  sscchheeddaa  ddii  rriilleevvaammeennttoo,,  ccoonnsseenntteennddoo  llaa  ffaacciillee  
aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ddaattii  ooggggeettttiivvii  ee  iinn  qquuaallcchhee  mmiissuurraa  qquuaannttiiffiiccaabbiillii  ((ccoorrrreeddaattii  ddaa  nnuummeerroossee  ffoottooggrraaffiiee  ppeerr  
ppeerrmmeetttteerree  aattttrraavveerrssoo  ccrriitteerrii  ddii  rriicceerrccaa  ff lleessssiibbiillii  ddii  aaddaattttaarrssii  aallllee  ssppeecciiffiicchhee  ee  ssppeessssoo  ppeeccuulliiaarrii  eessiiggeennzzee  
ddeellll’’uutteennttee  ffiinnaallee..  SSuucccceessssiivvaammeennttee  ssii  mmeetttteerràà  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeell  cciittttaaddiinnoo  rreessiiddeennttee  ee  ddeell  ttuurriissttaa  ccoonn  bbiissooggnnii  
ssppeecciiaallii  ll’’aacccceessssoo  aall  ddaattaabbaassee  aattttrraavveerrssoo  uunn  ppiiùù  aarrttiiccoollaattoo  ssiittoo  wweebb,,  ccoossìì  ddaa  ccoonnsseennttiirrggllii  ddii  aattttiivvaarree  rriicceerrcchhee  aadd  
hhoocc  sseeccoonnddoo  ii  pprroopprrii  bbiissooggnnii  ssppeecciiffiiccii..    
  
II  ddaattii  ddii  cciiaassccuunn  rriilleevvaammeennttoo  ssoonnoo  iinnsseerriittii  nneellllaa  bbaannccaa  ddaattii  ccoonn  ddeessccrriizziioonnii  ddeettttaagglliiaattee,,  iimmmmaaggiinnii  ee  nnoottee..  IInnoollttrree  
èè  sseeggnnaallaattaa  ssuullllee  ccaarrttiinnee  ddiiggiittaallii  ll’’eessaattttaa  ppoossiizziioonnee  ddeellll’’oossttaaccoolloo..    
IImmmmaaggiinnee::  LLaa  nnuuoovvaa  bbaannccaa  ddaattii  ““CCoommuunnii  ppeerr  TTuuttttii””  --  RRiilleevvaammeennttoo  ddii  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  nneellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  BBoollzzaannoo  
  

OOggnnii  bbaarrrriieerraa  rriilleevvaattoo  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  èè  ccoorrrreeddaattaa  ddaaii  sseegguueennttii  ddaattii::  
  

□□  NNuummeerroo  IIDD  ddeellll’’oossttaaccoolloo  rriilleevvaattoo  
□□  IInnddiirriizzzzoo  ddeell  ppuunnttoo  rriilleevvaattoo    
□□  CCoooorrddiinnaattee  ggeeoorreeffeerreennzziiaattee  ddeell  ppuunnttoo  
□□  DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’oossttaaccoolloo  
□□  MMaatteerriiaallee  ffoottooggrraaffiiccoo    
□□  CCaatteeggoorriiee  oossttaaccoollii  

  
SSuu  wwwwww..bboollzzaannooppeerrttuuttttii..iitt  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ffiillttrraarree  ii  ddaattii  iinn  bbaassee  aallllee  sseegguueennttii  ccaatteeggoorriiee::  
  

□□    oossttaaccoolloo  
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□□    oossttaaccoolloo  aadd  aallttaa  pprriioorriittàà  ddii  aabbbbaattttiimmeennttoo  
□□    mmaarrcciiaappiieeddee  oo  ssttrraaddaa  ppeeddoonnaallee  nnoonn  aa  nnoorrmmaa  ee  ssccoonnnneessssaa  
□□    eeddiiffiicciioo  aacccceessssiibbiillee  aappeerrttoo  aall  ppuubbbblliiccoo  ((hhootteell,,  rriissttoorraannttii,,  eecccc..))  
□□    ttooiilleettttee  ppuubbbblliiccaa  aacccceessssiibbiillee  
□□    ssttrraaddee  ccoonn  ppeennddeennzzaa  >>88%%  
□□    ppaarrcchheeggggii  ppuubbbblliiccii  
□□    ppoossttii  rriisseerrvvaattii  aa  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  
□□    FFaarrmmaacciiee  
  

 

 

Ulteriori criteri di ricerca per tipo di ostacolo: 

 

□□  rraammppaa  
□□  ppeennddeennzzaa>>88%%  
□□  ppeennddeennzzaa  ttrraassvveerrssaallee  >>22%%  
□□  aasssseennzzaa  rraaccccoorrddoo  ccoonn  iill  ppiiaannoo  ssttrraaddaallee  
□□  rraaccccoorrddoo  ccoonn  iill  ppiiaannoo  ssttrraaddaallee  >>88%%  
□□  aasssseennzzaa  aattttrraavveerrssaammeennttoo  ppeeddoonnaallee  
□□  aasssseennzzaa  ffeerrmmaattaa  rriiaallzzaattaa  
□□  ppeerriiccoolloo  
□□  ssttrreettttooiiaa  ssuull  ppeerrccoorrssoo  
□□  ssccaallee  ––  ggrraaddiinnii  

  
SSaarràà  ppoossssiibbiillee  cceerrccaarree  ggllii  oossttaaccoollii  aanncchhee  iinn  bbaassee  aall  ttiippoo  ddii  ddiissaabbiilliittàà::  
  

□□  ggeenneerriiccoo  ––  NNoonn  aa  nnoorrmmaa  ee  nnoonn  rriiccoonndduucciibbiillee  aa  uunn  pprreecciissoo  ttiippoo  ddii  oossttaaccoolloo  
□□  oossttaaccoolloo  ppeerr  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  mmoottoorriiaa  ee  aannzziiaannii  
□□  oossttaaccoolloo  ppeerr  ppeerrssoonnee  aaffffeettttee  ddaa  nnaanniissmmoo  
□□  oossttaaccoolloo  ppeerr  ppeerrssoonnee  oobbeessee  oo  aaffffeettttee  ddaa  ggiiggaannttiissmmoo    
□□  oossttaaccoolloo  ppeerr  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  uuddiittiivvaa    
□□  oossttaaccoolloo  ppeerr  ppeerrssoonnee  iinn  sseeddiiaa  aa  rrootteellllee    
□□  ssiiccuurreezzzzaa  ––  ssiittuuaazziioonnee  ppeerriiccoolloossaa  
□□  oossttaaccoolloo  ppeerr  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  vviissiivvaa    

  
SSEERRVVIIZZII  
  
IIll  pprrooggeettttoo  ““BBoollzzaannoo  ppeerr  TTuuttttii””  ccoommpprreennddee  ii  sseegguueennttii  sseerrvviizzii::  
  

11..  rriilleevvaammeennttoo  ddii  ttuuttttii  ii  mmaarrcciiaappiieeddii  ee  ssttrraaddee  ppeeddoonnaallii  nneellllee  zzoonnee  rreessiiddeennzziiaallii  ddeellllaa  cciittttàà  
22..  rriilleevvaammeennttoo  ddii  sseerrvviizzii  aacccceessssiibbiillii  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  ee    rraapppprreesseennttaazziioonnee  ssuullllee  ccaarrttiinnee  ddiiggiittaallii  
33..  ffoorrmmaazziioonnee  ssuullllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  bbaannccaa  ddaattii  wwwwww..ccoommuunniippeerrttuuttttii..iitt  
44..  ggiioorrnnaattaa  ddii  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  ssuullll’’aabbbbaattttiimmeennttoo  bbaarrrriieerree  rriivvoollttaa  aaii  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  BBoollzzaannoo  
55..  aassssiisstteennzzaa  ppeerr  uunn  aannnnoo  iinntteerroo  ddooppoo  llaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell  pprrooggeettttoo  

  
IInn  ddaattaa  0044..0033..22001111  ee  2288..0033..22001111  lloo  ssttaaffff  tteeccnniiccoo  ddeellllaa  ccooooppeerraattiivvaa  hhaa  pprreesseennttaattoo  aallll’’AAsssseessssoorree  ccoommppeetteennttee  ee  
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aaii  ssuuooii  ddiirriiggeennttii  dd’’uuffffiicciioo  ii  rriilleevvaammeennttii    
  
ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  ggiiàà  eesseegguuiittii  ppeerr  iill  ccoommuunnee  ddii  MMeerraannoo,,  ddii  CCaammppoo  TTuurreess  ee  ddii  SSiillaannddrroo..  
SSuullllaa  ssccoorrttaa  ddeellll’’eessppeerriieennzzaa  aaccqquuiissiittaa  ee  ccoonn  llee  iinnddiiccaazziioonnii  rriicceevvuuttee  ddaallll’’AAsssseessssoorree  ccoommppeetteennttee  èè  ssttaattaa  
eellaabboorraattaa  llaa  sseegguueennttee  pprrooppoossttaa  ddii  rriilleevvaammeennttoo  ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  nneell  tteerrrriittoorriioo  ddeell  CCoommuunnee  ii  
BBoollzzaannoo..  
IIll  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  èè  ssttaattoo  ssuuddddiivviissoo  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  iinn  55  mmaaccrroo  qquuaarrttiieerrii::  
−−  QQuuaarrttiieerree  ddii  GGrriieess  ee  SS..  QQuuiirriinnoo  
−−  QQuuaarrttiieerree  ddeell  CCeennttrroo,,  ddeeii  PPiiaannii  ee  ddii  RReenncciioo  
−−  QQuuaarrttiieerree  EEuurrooppaa  ee  NNoovvaacceellllaa  
−−  QQuuaarrttiieerree  ddii  DDoonn  BBoossccoo  
−−  QQuuaarrttiieerree  ddii  OOllttrriissaarrccoo  ee  ddii  AAssllaaggoo  
  
NNeellll’’eessppoossiizziioonnee  ddeellllee  pprrooppoossttee  ooppeerraattiivvee  ssoonnoo  ssttaattee  mmaanntteennuuttee  qquueessttee  mmaaccrroo  ddiivviissiioonnii  cchhee  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattee  
aanncchhee  ppeerr  ssuuddddiivviiddeerree  nneellll’’aarrccoo  ddii  ttrree  aannnnii  cciirrccaa  ll’’iinnccaarriiccoo  ddii  rriilleevvaammeennttoo..  VViieennee  aalllleeggaattaa  uunnaa  ppllaanniimmeettrriiaa  ddeell  
tteerrrriittoorriioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  BBoollzzaannoo  ddoovvee  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattee  llee  55  zzoonnee..    
IInn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeell  ffaattttoo  cchhee  llee  bbaarrrriieerree  ssoonnoo  oossttaaccoollii  ffiissiiccii  cchhee  vveennggoonnoo  ppeerrcceeppiittee  qquuaannddoo  ccii  ssii  mmuuoovvee  
pprreevvaalleenntteemmeennttee  aa  ppiieeddii,,  ssoonnoo  ssttaattee  eesscclluussee  ddaall  rriilleevvaammeennttoo  ttuuttttee  llee  aarreeee  ddoovvee  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ppeeddoonnaallee  èè  
iimmppoossssiibbiillee  oo  mmoollttoo  ssccaarrssaa..  QQuuiinnddii  ssoonnoo  eesscclluussee  ddaall  rriilleevvaammeennttoo  llee  sseegguueennttii  ppaarrttii  ddii  tteerrrriittoorriioo::  
  
−−  LLee  zzoonnee  iinndduussttrriiaallii  
−−  LLee  zzoonnee  aarrttiiggiiaannaallii  
−−  LL’’aallvveeoo  ddeeii  ffiiuummii  ee  ttoorrrreennttii  
−−  LL’’aaeerrooppoorrttoo  aadd  eesscclluussiioonnee  ddeellll’’aaeerroossttaazziioonnee  
−−  LLee  zzoonnee  ddeessttiinnaattee  aallll’’aaggrriiccoollttuurraa  
−−  LLee  zzoonnee  mmiilliittaarrii  
−−  LLaa  zzoonnaa  ffeerrrroovviiaarriiaa  aadd  eesscclluussiioonnee  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa  
  
CCoonn  llee  sseegguueennttii  eesscclluussiioonnii,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeellllee  aarreeee  ddaa  rriilleevvaarree  ssii  rriidduuccee  aallllee  sseegguueennttii  ssuuppeerrffiiccii  iinn  eettttaarrii::  
QQuuaarrttiieerree  ddii  GGrriieess  ee  SS..  QQuuiirriinnoo  336666,,1166  HHaa  
QQuuaarrttiieerree  ddeell  CCeennttrroo,,  ddeeii  PPiiaannii  ee  ddii  RReenncciioo;;  222211,,7766  HHaa  
QQuuaarrttiieerree  EEuurrooppaa  ee  NNoovvaacceellllaa;;  9933,,2200  HHaa  
QQuuaarrttiieerree  ddii  DDoonn  BBoossccoo;;  116622,,3355  HHaa  
QQuuaarrttiieerree  ddii  OOllttrriissaarrccoo  ee  ddii  AAssllaaggoo;;  116622,,8833  HHaa  
TToottaallee  ssuuppeerrffiicciiee  ddaa  rriilleevvaarree  884433,,9955  HHaa  

  
  
  
LLaa  ffaassee  ddii  rriilleevvaammeennttoo  ccoonnssttaa  nneell  ppeerrccoorrrreerree  aa  ppiieeddii  ttuuttttee  llee  ssttrraaddee  ppuubbbblliicchhee  aannaalliizzzzaannddoo  aammbboo  ii  llaattii  ddeellllee  
ccaarrrreeggggiiaattee  ppeerr  iinnddiivviidduuaarree  oossttaaccoollii  cchhee  ppoossssoonnoo  iimmppeeddiirree  oo  mmeetttteerree  iinn  ddiiffffiiccoollttàà  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  ffiissiicchhee  
ee  sseennssoorriiaallii..  PPeerr  rriilleevvaarree  qquueessttee  bbaarrrriieerree  ssii  uuttiilliizzzzaa  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddii  lleeggggee  eessiisstteennttee,,  llaa  lleeggggee  pprroovviinncciiaallee  
2211..0055..22000022  nn..77  ““ddiissppoossiizziioonnii  ppeerr  ffaavvoorriirree  iill  ssuuppeerraammeennttoo  oo  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee””  ee  iill  
DD..PP..PP..  0099..1111..22000099  nn..  5544  ––  ““rreeggoollaammeennttoo  ssuullll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ee  iill  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee””..  LLee  
pprreessccrriizziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssaarraannnnoo  iinntteeggrraattee,,  oovvee  nneecceessssaarriioo,,  ddaa  aallttrree  oosssseerrvvaazziioonnii  ddii  ccaarraatttteerree  
ppiiùù  ggeenneerraallee  sseeccoonnddoo  iill  ccoonncceettttoo  iinntteerrnnaazziioonnee  ddii  aacccceessssiibbiilliittàà..  
PPeerr  ppootteerr  iinnddiivviidduuaarree  ee  ffiissssaarree  iinn  ffaassee  ddii  rriilleevvaammeennttoo  ii  ddiivveerrssii  oossttaaccoollii  ssii  ddoovvrràà  uuttiilliizzzzaarree  llaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  tteeccnniiccaa  
nnuummeerriiccaa  eessiisstteennttee  cchhee  ddoovvrràà  eesssseerree  ffoorrnniittaa  ssuu  ssuuppppoorrttoo  ddiiggiittaallee  ddaallllaa  RRiippaarrttiizziioonnee  UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  PPaaeessaaggggiioo  ––  
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UUffffiicciioo  IInnffoorrmmaattiivvoo  TTeerrrriittoorriiaallee..  TTaallee  ccaarrttooggrraaffiiaa  uuttiilliizzzzaa  ffooggllii  iinn  ssccaallaa  11::11000000  ccoonn  uunnaa  ssuuppeerrff iicciiee  ddii  cciirrccaa  3355,,2299  
HHaa  ppeerr  ffoogglliioo..  LL’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeellllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ee  llaa  pprreecciissiioonnee  ssoonnoo  aammppiiaammeennttee  ssuuffffiicciieennttii  ppeerr  ppootteerr  
iinnddiivviidduuaarree  ii  ddiivveerrssii  oossttaaccoollii..    
AAssssiieemmee  aallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ssii  èè  ssttaabbiilliittoo  ddii  iinniizziiaarree  ccoonn  iill  qquuaarrttiieerree  ddii  OOllttrriissaarrccoo  ee  ddii  AAssllaaggoo..  
NNeell  ddeettttaagglliioo  iill  rriilleevvaammeennttoo  ssaarràà  eeffffeettttuuaattoo  ddaa  aallmmeennoo  dduuee  ooppeerraattoorrii  ddoottaattii  ddii  aaddeegguuaattaa  ssttrruummeennttaazziioonnee  cchhee  
iinnddiivviidduuaannoo  ee  ddeessccrriivvoonnoo  ll’’oossttaaccoolloo  rriissccoonnttrraattoo..  LLaa  ffaassee  ddii  rreessttiittuuzziioonnee  ssuullllaa  ccaarrttooggrraaffiiaa  ddiiggiittaallee  aasssseeggnnaa  aall  
ppuunnttoo  iinnddiivviidduuaattoo  llee  pprroopprriiee  ccoooorrddiinnaattee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  cchhee  ssaarraannnnoo  rriippoorrttaattee  ssuu  uunn  ddaattaabbaassee  cchhee  rraaccccoogglliiee  llee  
iinnffoorrmmaazziioonnii  rriicchhiieessttee  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..  TTaallii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ggeessttiittee  aa  ppiiaacceerree..  
  
33..  PPrroommoozziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  
  
LLaa  tteerrzzaa  ee  uullttiimmaa  ffaassee,,  eesssseennzziiaallmmeennttee  ddeeddiiccaattaa  aallllaa  pprroommoozziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  pprreessssoo  llee  iissttiittuuzziioonnii  ee  iill  ppuubbbblliiccoo  
rreessiiddeennttee,,  pprreevveeddee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  ccoonnffeerreennzzaa  ssttaammppaa  ddii  pprreesseennttaazziioonnee..  IIll  ttuuttttoo  pprreessuuppppoonnee  
nnaattuurraallmmeennttee  llaa  mmeessssaa  aa  rreeggiimmee  ddeell  ssiittoo  wweebb,,  ddoovvee  cciiaassccuunnoo  ppoottrràà  lliibbeerraammeennttee  ccoonnssuullttaarree  ii  rriissuullttaattii  ddeell  
pprrooggeettttoo..  LLiibbeerrttàà  ddii  sscceegglliieerree  ee  ddii  vviiaaggggiiaarree,,  ddii  ssccoopprriirree  iill  ccoonnffiinnee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aauuttoonnoommiiaa,,  ddii  uuttiilliizzzzaarree  aaiiuuttii  ee  
ccoonnssiiggllii  iinn  mmooddoo  aapppprroopprriiaattoo  ee  ppuunnttuuaallee::  aall  tteerrmmiinnee  ddii  qquueessttoo  pprroocceessssoo  ssiiccuurraammeennttee  ssii  ssaarràà  iinn  ggrraaddoo  ddii  lleeggggeerree  
ppiiùù  ccoorrrreettttaammeennttee  aanncchhee  llaa  ffiilliieerraa  ddeell  ttuurriissmmoo  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà..  DDaall  mmoommeennttoo  
ddeellll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllaa  mmeettaa,,  cchhee  rriicchhiieeddee  iinnffoorrmmaazziioonnii  cchhiiaarree  ee  pprreecciissee,,  ee  rriiffeerriimmeennttii  ooggggeettttiivvii  rriissppeettttoo  aaii  
qquuaallii  mmoodduullaarree  llee  pprroopprriiee  ooppzziioonnii,,  aallllaa  ffaassee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  vviiaaggggiioo  oo  ddeellllaa  vvaaccaannzzaa,,  aattttiinnggeennddoo  aa  
ddiivveerrssee  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ee  ccoommppeetteennzzee,,  ffiinnoo  aallllaa  ffrruuiizziioonnee  ccoommpplleettaa  ddeellllaa  mmeettaa  pprreesscceellttaa,,  cchhee  ssii  bbaassaa  ssuull   
mmaaggggiioorree  oo  mmiinnoorree  lliivveelllloo  ddii  ooppppoorrttuunniittàà  eeffffeettttiivvaammeennttee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  rriissppeettttoo  aallllee  pprroopprriiee  ppeerrssoonnaalliissssiimmee  
eessiiggeennzzee..    

 


