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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ K PROJEKTU 

ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY 

 

 

 

 

 

 

 

Místa konání: 

1) Kancelář MAS NAD ORLICÍ – Kostelecké Horky - 25. 1. 2012 

2) Šťastný domov -  občanské sdružení – Kameničná - 26. 1. 2012  

3) MÚ Nové město nad Metují -  27. 1. 2012 

 

Adresy budou upřesněny všem přihlášeným nejpozději 2 dny před 

konáním semináře. Čas semináře vždy od 9:00 do 14:00 hod. (cca 1 

hodina vyhrazena na případné osobní konzultace) 

 

Témata semináře: 

 

1. Představení pilotního projektu hodnocení objektů cestovního ruchu pro 

znevýhodněné cílové skupiny v Beskydech 

2. Představení pilotního projektu mimo území Moravskoslezského kraje – Orlické 

hory pro všechny 

3.  První výsledky analýz – zajímavé poznatky z terénních šetření v Orlických horách 

a Podorlicku 

4.  Co můžete získát, když se zapojíte… 

5.  Výhody a závazky certifikátu BEZ BARIÉR ( z obecného i místního hlediska) 

6.  Jak postupovat, když mám zájem spolupracovat  

 

Přednášející: 

Jarmila Šagátová – Kazuist s.r.o. Třinec 

Má dvacetileté zkušenosti v řízení aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání 

a především prosazování tématu bezbariérového cestování v České republice a 

přístupu subjektů v cestovním ruchu k osobám se zdravotním postižením. 

 

Kateřina Loučková – MAS Nad Orlicí 

Projektová manažerka projektů spolupráce a koordinátorka projektu Orlické hory pro 

 

PROČ SI POŘÍDIT CERTIFIKÁT ANEB OTEVŘETE     

SVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ KLIENTY 
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všechny. Na Mendelově univerzitě v Brně se věnuje problematice zpřístuňování 

krajiny handicapovaným osobám a návrhům stezek pro specifické cílové skupiny. 

 

Petra Smrčková – Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko 

Ředitelka destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko s pětiletou praxí v oboru 

cestovního ruchu. Zkušenosti s řízením projektů, realizací marketingových kampaní a 

koordinací projektových aktivit. 

 

Kontakt pro přihlášení: 

DS Orlické hory a Podorlicko 

Petra Smrčková 

774 125 014, sutova@dsohp.cz 

 

Přihlášky zasílejte nejpozdějí do 23. ledna 2012 
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