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                 projekt, který otevírá brány 
 

 

Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, POHODA venkova a ORLICKO se společnými 

silami rozhodly, že otevřou turisticky významný region Orlické hory a Podorlicko také 

osobám s handicapem a přivedou tak místním podnikatelům nové klienty. 

 

„Díky projektu Orlické hory pro všechny budou osoby s handicapem vědět, která 

ubytovací a stravovací zařízení, a které atraktivity jsou pro ně vhodné, pokud se 

rozhodnou přijet na výlet nebo na dovolenou do Orlických hor a Podorlicka.“ říká 

Kateřina Loučková, manažerka MAS Nad Orlicí. 

 

Velkou část projektu bude pro Místní akční skupiny zpracovávat dodavatel, kterým se na 

základě výběrového řízení stala destinační společnost Orlické hory a Podorlicko. Ta bude 

mít za úkol vypracovat obsáhlou databázi subjektů, které v oblasti turistiky Orlických hor a 

Podorlicka nabízí své služby a mohly by tak mít potenciálně zájem se do projektu zapojit. 

Všechny tyto subjekty budou osloveny a bude jim nabídnuta možnost nechat si udělat 

analýzu, kterou bude destinační společnost provádět ve spolupráci s Centrem APA z Fakulty 

tělesné kultury v Olomouci a která prokáže do jaké míry je subjekt vhodný pro osobu 

s pohybovým, zrakovým a sluchovým handicapem. „Metodiku jsme převzali od společnosti 

Kazuist s.r.o z Třince, která podobný projekt realizovala v předchozích letech 

v Beskydech. Abychom si ji ověřili, provedli jsme některé zkušební analýzy již 

v listopadu roku 2011. Jejich výsledky budeme prezentovat na prvním z cyklu 

seminářů“ sdělila nám Petra Smrčková, zástupce dodavatele. 

 

Semináře budou celkem 3, na ten první vás zveme již nyní, bude určen pro poskytovatele 

služeb a během jeho konání bude možné dozvědět se právě všechny potřebné informace o 

projektu Orlické hory pro všechny, o tom, jak probíhají analýzy, o certifikátu BEZ BARIĚR, 

který bude možné získat, v případě, že analýzy dopadnou pro daný subjekt dobře a o dalších 

přínosech, které může podnikatel získat v případě, že se do projektu zapojí. Semináře se 

budou konat v  Kosteleckých Horkách, v Kameničné a v Novém Městě nad Metují ve 

dnech 25., 26. a 27. ledna 2012. 

 

Kromě analýz a certifikace subjektů budou v rámci projektu nakoupeny kompenzační 

pomůcky, které budou využívat klienti partnerů projektu Oblastní charita Ústí nad Orlicí, 

NONA o.s. a Občanské sdružení Šťastný Domov, a které budou dostupné k půjčení právě 

turistům s handicapem. Všem podnikatelům, kteří se do projektu zapojí, přinese jejich ochota 

ke spolupráci nemalou reklamu – bude vydán katalog s výsledky analýz, který bude 

distribuován do specializovaných zařízení, všechna zařízení budou prezentována také na 

webu jedemetaky.cz a konkrétní tipy na výlety budou pomocí vyškolených osob 

nabízeny přímo v zařízeních, která pracují s cílovou skupinou. 
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Pro více informací www.orlickehory-cz.info. 


