Orlické hory pro všechny
Projekt spolupráce Místních akčních skupin

Orlické hory pro všechny –
vzdělávali jsme se v bezbariérovém cestování
Ve dnech 25. – 27. ledna 2012 proběhly první vzdělávací semináře k projektu Orlické
hory pro všechny s názvem PROČ CERTIFIKOVAT. Účastníci si mohli dopředu zvolit
místo, na kterém seminář navštíví – Kostelecké Hory, Kameničná a Nové Město nad Metují.
„Cílem semináře bylo prioritně seznámit jeho účastníky z řad poskytovatelů
turistických služeb s obsahem projektu Orlické hory pro všechny a s výhodami, které
může přinést.“ Říká Petra Smrčková, zástupce dodavatele a zároveň jedna z lektorek
semináře.
Každý podnikatel má možnost stát se partnerem projektu tím, že si nechá na svém
objektu provést analýzu bezbariérovosti, kterou v roce 2008 vyvinula firma Kazuist
s.r.o. v Moravskoslezském kraji. Inspiraci jsme nabrali u jejich projektu Beskydy pro
všechny. Po analýze se podnikatel dozví výsledek své analýzy, bude s ním hovořeno o
možnostech úprav jeho zařízení a získá zdarma propagaci na webu jedemetaky.cz či
v tištěném katalogu. Ti opravdu bezbariéroví mají možnost obdržet speciální certifikát a
označit své zařízení značkou BEZ BARIÉR. Sděluje Kateřina Loučková, zástupce jednoho
z realizátorů projektu (MAS NAD ORLICÍ)
Při předběžných průzkumech, které byly v listopadu v terénu prováděny, bylo zjištěno, že
nejčastějšími problémy v bezbariérovosti jsou nevhodné povrchy parkovišť, nedostatečné
prostory v rámci hygienických zařízení a mnohdy stálá přítomnost nevhodných
bezbariérových vchodů. Pozitivní zprávou je, že téměř všichni návštěvníci seminářů mají
zájem na projektu pracovat společně s námi a my je již koncem února navštívíme
s certifikační komisí a provedeme analýzy.
Na další seminář s názvem ŠKOLENÍ PRO PERSONÁL vás zveme již nyní, bude určen
pro poskytovatele služeb a personál a během jeho konání si budete moci procvičit komunikaci
s handicapovanými klienty. Semináře se budou konat v Kosteleckých Horkách, v
Kameničné a v Novém Městě nad Metují ve dnech 15., 16. a 17. února 2012.
Pro více informací www.orlickehory-cz.info.
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