
Situaci se snaží změnit 
projekt Beskydy pro všech-
ny, který se zaměřuje na 
zpřístupnění turisticky zají-
mavých míst pro osoby se 
zdravotním omezením. Dal-
ší neméně důležitou součás-
tí projektu je možnost roz-
voje podnikání se sociálním 
rozměrem v horských oblas-
tech Beskyd s vysokou neza-
městnaností. Moravskoslez-
ský kraj je prvním krajem  
v České republice, kde tato 
aktivita probíhá.

Od 1. června 2007 probí-
há certifikace organizací 
podnikajících v cestovním 
ruchu v oblasti Beskyd. Pro-
vozovatelé turistických zaří-
zení  mohou pro udělení 
certifikátu „Bez bariér“ po-
žádat prostřednictvím vypl-
nění  dotazníku dostupné-
ho na webových stránkách 
www.jedemetaky.cz. Certi-
fikát je  obdobou klasifika-
ce hotelů a restaurací. 
Označuje dostupnost turis-
tických zařízení pro osoby  
s různým druhem postižení 
nebo zdravotním omeze-
ním a propaguje místa 
vhodná pro návštěvu či re-
kreaci těchto klientů. 

Hotely a restaurace, kte-
ré zatím na značku „Bez ba-
riér“ nedosáhnou, nemusí 
zoufat. Pokud vyplní uvede-
ný dotazník, mohou zjistit, 
že vyhovují alespoň někte-

rým ze skupiny postižených 
osob. Vždyť tuto skupinu 
tvoří nejenom lidé na vozí-
ku, ale také sluchově nebo 
zrakově postižení. Po vypl-
nění a odeslání on-line do-
tazníku je zájemce tzv. cer-
tifikačním bodem zařazen 

do databáze, která je do-
stupná na stejných webo-
vých stránkách www.jede-
metaky.cz.

Ze statistických informací 
vyplývá, že lidé se zdravot-
ním omezením představují 
v Moravskoslezském kraji 
zhruba 13 tisíc osob, v Ev-
ropské unii pak přibližně 37 
milionů lidí. V tomto čísel-
ném údaji nejsou zahrnuti 
ostatní rodinní příslušníci 
postižených a senioři. Zdra-
votně postižení rádi cestují 
ve skupinách a bývají věrný-

mi zákazníky, což je pro ho-
teliéry zárukou smyslupl-
nosti rozhodnutí zpřístupnit 
své zařízení všem. 

Projekt Beskydy pro vše- 
chny by tímto měl přispět ke 
zvýšení návštěvnosti Beskyd 
o velkou skupinu občanů se 

zdravotním postižením a k roz- 
šíření pestrosti možností trá-
vení volného času pro tyto 
občany, jehož nedílnou sou-
částí je právě rekreace.

Objekty, které certifikát 
„Bez bariér“ získají, budou 
mít oprávnění používat tuto 
speciální značku při své pre-
zentaci a propagaci. Kromě 
umístění na internetovém 
portálu projektu budou 
také uvedeny ve druhém 
vydání tzv. Travel manuálu, 
který včetně speciální mapy 
vyjde koncem letošního 

roku. Pro prvních dvanáct 
objektů „Bez bariér“ jsou 
připraveny tyto výhody: Ná-
vštěva daného zařízení se 
skupinou zdravotně postiže-
ných do konce března 2008 
podle domluvy, drobné dár-
ky pro prezentaci bezbarié-
rovosti podniku a propaga-
ce daného zařízení v síti 
partnerů projektu. 

„Podnikatelům v cestov-
ním ruchu chceme prostřed-
nictvím projektu představit 
novou klientelu. Značka má 
pro ně být dobrou rekla-
mou demonstrující, že maji-
tel  daného objektu myslí 
také na ty, kteří to v životě 
mají z objektivních příčin 
poněkud složitější. Zároveň 
projekt pomůže k integraci 
lidí se zdravotním omeze-
ním do běžného života,“ 
uvedla hlavní manažerka 
projektu Jarmila Šagátová. 
„Rozvoj sociální turistiky 
může také podpořit rozvoj 
sociálního podnikání a při-
nést nová pracovní místa 
pro zdravotně postižené 
osoby,“ dodala dále Šagá-
tová.  

Projekt „Beskydy pro 
všechny“ je realizován a fi-
nancován v rámci Iniciativy 
Společenství EQUAL rozvo-
jovým partnerstvím jede-
nácti organizací pod vede-
ním třinecké společnosti 
Kazuist s.r.o. 

Až 10 % turistů navíc přivede do Moravskoslezského kraje projekt Beskydy pro všechny

Mohou přijet i k Vám!
Zhruba deset procent české populace tvoří lidé s nějakým druhem zdravotního posti-
žení nebo omezení. Současný turistický ruch zohledňuje potřeby těchto osob většinou 
pouze dle zákonem stanovených norem. Mnoho turistických cílů či ubytovacích kapa-
cit proto zůstává pro zdravotně postižené osoby nedostupných. 

Příliš prudký chodník pro vozíčkáře


