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Project goal

Project products

Developing conditions and tools for human resources
development and employment in accessible tourism
sector in the Czech Republic on the basis of experience
and inspiration gained in EU countries.

– Accessible tourism handbook

The knowledge from international cooperation is
going to be disseminated, promoted and integrated
into politics, practices and lifestyle.

– Network for cooperation in accessible tourism
in the Czech republic

– Development procedures of information system
in accessible tourism

– Workshops supporting development of services
in accessible tourism
Accessible tourism
Accessible tourism means making travel, tourist destinations (places), products and information suitable
for all those people with specific needs, especially with
disabilities, older people, parents with young children
and other tourists with mobility limitations, their
families and friends.

– Electronic library of European information
systems in accessible tourism
– Compendium of European accessible tourism
good practices

Project duration
Beneficiaries
– Regions, municipalities and their organizations
– Public service authorities and respective
organizations involved in tourism and social
integration
– Non-profit organizations and employers of
disabled people
– Educational institutions
– Job centres and institutions providing
employment services
– Disabled people
– General public

„Cokoliv stojí za to, aby se vůbec dělalo, stojí za to,
aby se dělalo dobře.“
“Whatever is worth doing at all, is worth doing well.”
– Philip Dormer Stanhope Chesterfield

June 2009 – May 2011

Location of the Project
Moravian Silesian, Southern Bohemian and Hradec
Králové Region and the Capital City of Prague

www.project-athena.cz

Kancelář projektu / Project office
KAZUIST, spol. s r. o.
Družstevní 294, 739 61, Třinec, Czech Republic
Tel: +420 558 335 479
E-mail: kazuist@kazuist.cz
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Cíl projektu

Výstupy projektu

Národní partneři / National partners:

Podpora rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti
v oblasti bezbariérového cestování v České republice na základě zkušeností a inspirace ze zemí
Evropské unie. Získané poznatky mezinárodní
spolupráce budou šířeny, prosazovány a začleňovány do politiky, praxe a životního stylu.

– Příručka o bezbariérovém cestování

KAZUIST, spol. s r. o., Třinec
www.kazuist.cz

Bezbariérové cestování
Bezbariérovým cestováním (cestovním ruchem)
se rozumí cestování, turistické destinace (místa),
produkty a informace přístupné všem lidem se specifickými potřebami, zejména osobám se zdravotním postižením, seniorům, rodičům s malými dětmi
a jiným turistům s omezenou pohyblivostí, jejich
rodinám a přátelům.

– Pravidla pro tvorbu informačního systému
v bezbariérovém cestování
– Tématická síť pro spolupráci v bezbariérovém
cestování
– Workshopy pro podporu rozvoje služeb
v bezbariérovém cestování
– Elektronická knihovna evropských
informačních systémů v bezbariérovém
cestování
– Kompendium (přehled) dobrých evropských
příkladů v bezbariérovém cestování

Občanské sdružení TRIANON, Český Těšín
www.ostrianon.cz
TRIANON – ČECHY, o. s., Vimperk
www.trianoncechy.cz
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR,
Praha
www.nrzp.cz

Mezinárodní partner / Transnational partner:
Sdružení ENAT
(European Network for Accessible Tourism)
www.accessibletourism.org

Cílové skupiny

Období realizace:

– Kraje, obce a jimi zřízené organizace
– Orgány státní a veřejné správy v oblasti
cestovního ruchu a sociální integrace
– Nestátní neziskové organizace a zaměstnavatelé
osob se zdravotním postižením
– Vzdělávací instituce
– Úřady práce a instituce služeb zaměstnanosti
– Osoby se zdravotním postižením
– Široká veřejnost

červen 2009 – květen 2011

Místo realizace
Projekt je realizován na území
Moravskoslezského, Královehradeckého
a Jihočeského kraje a Hlavního města Prahy.

