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Bílé Karpaty pro handicapované
Hostětín, 25. 4. 2016
Co nabízí Bílé Karpaty handicapovaným? Jak s nimi pracovat? Jak přizpůsobit své prostory a nabídku
aktivit? Na to odpovídá Interpretační plán pro Bílé Karpaty, nově rozšířený o tuto cílovou skupinu. Autory
tohoto rozšíření jsou pracovníci Centra Veronica Hostětín.
Interpretační plán je jeden ze základů rozvoje cestovního ruchu území. Dobrá interpretace otevírá
návštěvníkům oči, představuje jim krásy a hodnoty území, motivuje je k porozumění těmto hodnotám.
Probouzí zájem, vytváří osobní vztah a odhaluje.
„Při sestavování interpretačního plánu si klademe řadu otázek. Tou nejdůležitější je PROČ chceme
interpretovat, čeho chceme naší interpretací dosáhnout, co chceme, aby člověk pochopil, pocítil a udělal.
Dále musíme stanovit, koho chci oslovit a co on očekává. Třetí otázkou je, co chci návštěvníkům území sdělit,
co by mohlo návštěvníka zajímat. A hodně důležité je i to, jak informace sdělím – zda formou informačního
panelu, zážitkové stezky, průvodce, expozicí v muzeu, letáčkem, hledačkou či jinak.“, říká o tvorbě
interpretačního plánu Marie Křiváková, ředitelka Ekologického institutu Veronica.
„V Hostětíně jsme začali spolupracovat s novou cílovou skupinou – handicapovanými, kterých je zhruba 10%
populace. Mají stejné potřeby a touhy jako zdraví lidé, jen se k nim musí přistupovat na základě jejich
specifických potřeb a požadavků. Interpretační plán Bílých Karpat pro handicapované vznikl právě proto,
aby subjekty cestovního ruchu poznaly tuto cílovou skupinu a věděly, jak jim přiblížit přírodní a kulturní
hodnoty našeho území.“, dodává Křiváková.
Interpretační plán Bílých Karpat existuje od roku 2014. Slouží k plánování rozvoje šetrného turistického
ruchu založeného na prezentaci místního dědictví. Pomůže to, co v Bílých Karpatech existuje, podat
takovým způsobem, abychom byl návštěvník uspokojen a přitom nebylo ohroženo zdejší přírodní a kulturní
dědictví. Rozšíření tohoto plánu o skupinu handicapovaných umožní přiblížit Bílé Karpaty širšímu okruhu
návštěvníků.

Bližší informace:
Marie Křiváková, marie.krivakova@veronica.cz, 572 630 670.

Podpořeno z Programu švýcarsko‐české spolupráce. +Více o projektu interpretace Bílých Karpat pro
zdravotně a sociálně znevýhodněné: http://hostetin.veronica.cz/interpretace‐prirodniho‐dedictvi‐v‐bilych‐
karpatech‐prizpusobena‐potrebam‐senioru‐handicapovanych‐rodin‐s‐chronicky‐nemocnymi
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