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Hostětín se otevírá zdravotně
znevýhodněným návštěvníkům regionu
Hostětín, 30. 7. 2015
Jak vnímají své okolí nevidomí, vozíčkáři či jinak znevýhodnění občané, jaké mají požadavky na trávení své
dovolené a co jim mohou ubytovací zařízení nabídnout – to jsou témata, která se řešila v těchto dnech
v Hostětíně. Tato obec v Bílých Karpatech se otevírá zdravotně znevýhodněným občanům, přizpůsobuje jim
svoji nabídku programů a své ubytovací prostory. Stává se tak příkladem pro jiné subjekty cestovního ruchu.
Hostětín byl donedávna znám svými ekologickými projekty, moštem, přírodní zahradou, vzdělávacím střediskem
Veronica anebo také návštěvou britského prince Charlese. Od letošního roku může být vnímán novou cílovou
skupinou – zdravotně znevýhodněnými – jako místo pro ideální dovolenou, při které je každý den kam jít či jet.
„Rozhodli jsme se zaměřit na cílovou skupinu lidí s handicapem a zpřístupnit jim přírodní dědictví Bílých Karpat“,
říká o záměru Marie Křiváková, ředitelka Centra Veronica. „V uplynulých týdnech jsme se setkávali s různými
organizacemi, které pracují se zdravotně či tělesně postiženými, abychom zjistili jejich potřeby při rekreaci a
cestování. Ty poté zpracujeme do manuálu, který poskytneme k využití ostatním subjektům cestovního ruchu“,
dodává.
V běžné praxi se pojem “handicapovaní” občané redukuje na vozíčkáře, případně na nevidomé či neslyšící. Ale
skupina osob se zdravotním omezením je nesmírně rozsáhlá a zahrnuje řadu diagnóz, u kterých je potřeba volit
specifický postup, speciální pomůcky či vybavení školícího a ubytovacího zařízení. Počínaje např. úpravou
jídelníčku a zázemí vzdělávacího zařízení až po specifické nároky na program při pobytu. Přizpůsobení
ubytovacího zařízení potřebám této široké skupiny osob nemusí být složité ani finančně náročné - jedná se ale o
to, že o potřebách osob se zdravotním postižením není obecná povědomost. A na to se zaměřuje právě projekt
Centra Veronica, podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce.
„Při setkání se zástupkyní nevidomých z organizace SONS Vsetín (Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ČR ) jsme se například dozvěděli, že při organizování programu pro nevidomé je nutno počítat
s přítomností asistenta či vodícího psa. Vozíčkáři z organizace Domov pro mne si v rámci programu Zážitkové
pobyty vyzkoušeli terén naší přírodní zahrady i naše ubytování. Zjistili jsme, že zdravotně znevýhodnění občané
většinou jezdí na dovolenou individuálně, jelikož není velká nabídka na cestování ve skupině s organizovaným
programem výletů. Výrazně preferují akce s celodenním programem a pobytové akce před krátkými výlety – což
je příznivé pro rozvoj šetrné turistiky v regionu. Ujistili jsme se, že naše cesta – otevřít dveře této cílové skupině a
připravit pro ni pobytové programy – je tím správným směrem. A tak, jak máme následovníky Hostětína v oblasti
využívání ekologické infrastruktury v obcích, tak budeme rádi za následovníky z řady ubytovacích zařízení“,
dodává Křiváková.
Bližší informace:
Marie Křiváková, marie.krivakova@veronica.cz
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss
Contribution to the enlarged European Union.
www.swiss-contribution.admin.ch
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
www.swiss-contribution.cz

