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Orlické hory pro všechny –  

velmi osobitý seminář na téma, jak správně 

komunikovat se zdravotně postiženými proběhl 

v únoru 2012 
 

 

„V rámci projektu Orlické hory pro všechny pořádáme cyklus seminářů pro 

poskytovatele turistických služeb. První semináře proběhly v únoru a seznamovaly 

účastníky s projektem Orlické hory pro všechny a našimi záměry v bezbariérovém 

cestování. Další semináře proběhly v termínu 15. – 17. února opět v Kosteleckých 

Horkách, Kameničné a Novém Městě nad Metují a zabývaly se komunikací 

poskytovatelů služeb se zdravotně postiženými.“ Sděluje nám úvodní informace Kateřina 

Loučková, manažerka projektu. 

 

„ Doktorka Ivana Honzlová, která se stala lektorkou všech tří seminářů, všechny 

účastníky velmi mile překvapila svou bezprostředností, upřímností a logickým 

myšlením. Seminář byl od samého začátku přínosem, když pominu úplné základy, které 

jsme zopakovali, pro mě osobně byla zajímavá především praktická cvičení. „ sděluje své 

dojmy Petra Smrčková, zástupce realizátora projektu. 

 

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se základní terminologií a s rozdělením druhů 

zdravotního postižení. Každá skupina postižených má svá specifika a pro pracovníky ve 

službách bylo velmi důležité si uvědomit, že jejich chování k těmto klientům, by se nemělo 

lišit od chování ke klientovi běžnému, aneb nečiň jiným sám, co nechceš, aby činili tobě.  

 

„Naší největší bariérou v komunikaci a samotném chování bývá strach a přehnaná 

lítost. O tu ale nikdo nestojí, ani člověk zdravý, ani člověk se zdravotním postižením. 

Uvažujme logicky, chovejme se k sobě jako lidé a přemýšlejme nad tím, co nám osobně 

vadí. Potom to nedělejme těm ostatním. To je základ.  Byla jsem moc ráda, že jsem se 

mohla těchto seminářů účastnit, jelikož tato problematika je mně velmi blízká a oceňuji 

každou snahu o zlepšení celkového přístupu k lidem se zdravotním postižením“. Loučila 

se s námi doktorka Ivana Honzlová. Doufáme, že jen na krátký čas.  

 

Na další seminář s názvem CESTA K CERTIFIKACI vás zveme již nyní, bude určen pro 

poskytovatele služeb, kteří mají zájem dozvědět se informace o možnostech financování 

svých aktivit. Semináře se budou konat v  Kosteleckých Horkách, v Kameničné a 

v Novém Městě nad Metují ve dnech 25., 26. a 27. dubna 2012. 

 

 

Pro více informací www.orlickehory-cz.info. 


