Orlické hory pro všechny
Projekt spolupráce Místních akčních skupin

Orlické hory pro všechny –
ukončili jsme vzdělávání podnikatelů
na posledním semináři k úpravám zařízení
a zveme vás na další zajímavé akce ......
Poslední tři semináře z celého cyklu vzdělávání poskytovatelů služeb v oblasti cestovního
ruchu Orlických hor a Podorlicka, proběhly v termínu 25. – 27. dubna 2012. Nositelé
projektu, Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, POHODA a ORLICKO společně
s realizátorem destinační společností Orlické hory a Podorlicko připravili celkem 3 různá
témata vzdělávání, kdy poslední se týkalo možností konkrétních úprav a dovybavení
jednotlivých zařízení.
„Na semináři jsme představili některé výsledky terénních šetření, které v Orlických
horách a Podorlicku provádíme již od ledna a v podstatě se nám všude opakují stejné
bariéry. Ubytovací a stravovací kapacity jsou málo uzpůsobené především osobám se
zrakovým postižením – chybí vodící linie, kontrastní označení schodiště a hmatové
orientační prvky. Co se týká pohybového zdravotního postižení, jsou to především
nerovnost terénu, úzké dveře, schody u vstupů a malé prostory v hygienickém zařízení.“
Sděluje informace Petra Smrčková, zástupce realizátora projektu.
Vzdělávání bylo sice ukončeno, ale stále platí pozvánka do projektu pro všechny
poskytovatele služeb a provozovatele atraktivit v Orlických horách a Podorlicku. Až do
konce června vás může navštívit certifikační komise a probrat s vámi možnosti
bezbariérového cestovního ruchu a zapojení do projektu. Propagace projektu proběhne
na webu www.jedemetaky.cz a www.orlickehory-cz.info
Již v červnu proběhnou dvě zajímavé akce:
MULTIKULTURNÍ ODPOLEDNE S CHARITOU – LETOHRAD
KDY: 9. června 2012 od 14:00 hod.
KDE: Václavské náměstí Letohrad
MAS ORLICKO a Oblastní charita Ústí nad Orlicí představí nové speciální pomůcky
pro Regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek v rámci projektu „Orlické hory pro
všechny“
NONALYMPIÁDA
KDY: 14. ČERVNA 2012 od 9:00 hod.
KDE: stadion generál Klapálka Nové Město nad Metují.
www.nonanmn.cz
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
KDY: 25. srpen 2012 od 13:00 hod.
KDE: Kameničná 94, 564 01 Žamberk
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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Soutěže, jízda na koních, občerstvení zajištěno. V rámci programu bude představeno nové
tábořiště po děti s postižením. www.stastny-domov.cz, Iva Kaplanová 608 42 82 82
Pro více informací www.orlickehory-cz.info.
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