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Přírodní zahrada patřila vozíčkářům
Hostětín, 29.9.2015
Práce na zahradě, moštování, drátkování, práce s ovčí vlnou, výlet do krajiny a za pokladem – pro běžného
člověka hračka. Hračkou to však bylo i pro skupinu osmi vozíčkářů, kteří o víkendu poznávali bělokarpatskou
obec Hostětín a její okolí. Programy pro zdravotně znevýhodněné vytvořilo a nově zařadilo do své nabídky
místní Centrum Veronica.
Centrum se od roku 2006 zaměřuje na ekologické vzdělávání a osvětu různých cílových skupin, počínaje dětmi
z mateřských škol až po seniory, odborníky i laiky. Velké úsilí věnuje i rozvoji šetrné turistiky v Bílých Karpatech,
připravuje lektorované vycházky do krajiny a věnuje se poznávání přírody či místních tradic, nejraději zážitkovou
formou. Od letošního roku se zaměřilo na zdravotně znevýhodněné občany.
O této cílové skupině říká Marie Křiváková, ředitelka Centra: „Asi 10% populace je možné zařadit mezi osoby se
zdravotním postižením. Tato cílová skupina má specifické nároky a požadavky. Jejich potřeby a touhy jsou však
totožné s potřebami zdravých osob. Stejně tak touží po možnosti poznávat přírodu a krajinu a měli by mít možnost
ji poznávat těmi nejmodernějšími způsoby, zážitkem“.
V Centru Veronica se rozhodli, že připraví kompletní programovou nabídku pro tento typ turistů. Prvními účastníky
byla skupina osmi vozíčkářů s asistenty. „Už dlouho jsem nezažil takovou příjemnou skupinu pohodově naladěných
lidí“, říká lektor skupiny, Jan Talaš z Centra a dodává: „My, tělesně zdraví, si nedovedeme často představit, jak
reagují lidé s handicapem. Naši účastníci ale zvládli naprosto všechno, co jsme pro ně připravili – program v naší
přírodní zahradě, řemeslné tvoření, ruční lisování moštu i hledání pokladu“.
Pro tuto cílovou skupinu upravuje Centrum Veronica své exteriéry i interiéry. V přírodní zahradě, která obklopuje
Centrum, se průběžně buduje Zahrada smyslů, kde mohou lidé zkoumat přírodu hmatem, sluchem, čichem i chutí.
Lidé se budou moci vydat na tři tematické exkurzní okruhy, speciálně upravené pro nevidomé či jinak
znevýhodněné. A historii, řemesla, ovocnářství či známé ekologické projekty mohou poznávat zábavnou formou,
prostřednictvím hledačky, která je přivede k pokladu. „V interiéru jsme přebudovali jeden pokoj, instalovali jsme
do něj polohovací postel a v budově připravujeme také orientační systém pro nevidomé“, sděluje Marie Křiváková
a dodává: „To všechno nám umožnila podpora z Programu švýcarsko-české spolupráce, za což děkujeme“.
Centrum Veronica se tak stává příkladem pro ostatní ubytovací zařízení, nejen v Bílých Karpatech. A jak již ukázalo
na jiných svých výsledcích, „jde to“. Když se chce.
Bližší informace:
Marie Křiváková, marie.krivakova@veronica.cz
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