Téma, které stále chybí všude
Na tom se shodli všichni přítomní dne 15. února 2017 při předávání certifikátů Přátelských
míst v prostorách pražského Clarion Congress Hotelu Prague. Ocenění z rukou patronky
projektu, paní Táni Medvecké, převzaly:
-

Muzeum hl.m. Prahy včetně Petřínské rozhledny,
Magistrát města Plzně,
TyfloCentrum Jihlava,
Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Úřad městské části Praha 7 a
Clarion Congress Hotel Prague.

Cílem projektu je přispět k postupnému odstraňování nedostatků ve znalostech
v soukromém i veřejném sektoru. „Dosavadní výsledky projektu ukázaly, že výuce
správné komunikace s handicapovanými lidmi a seniory není věnována vůbec žádná
pozornost, a to ani při vzdělávání úředníků na všech stupních veřejné správy, na středních
zdravotnických školách, ani při výuce na základních školách např. v rámci občanské
výchovy“, zdůraznil při předávání certifikátů Mgr. Pavel Wiener, manažer projektu
Přátelská místa – garance služeb bez bariér. „Současná neznalost vede v běžném životě k
celé řadě nepříjemných nedorozumění“, dodává lektorka Přátelských míst Renata Rucká,
která je sama nevidomá.
Patronka projektu, paní Táňa Medvecká, dodává: „Víte, jak projet s invalidním vozíkem
sypkým terénem? Jak projít s nevidomým dveřmi a nepraštit se ani Vy ani nevidomý?
Víte, co vadí nedoslýchavému? Řekli Vám o tom něco ve škole? Mně ne, takže jsme na
tom asi stejně. Protože nemáme dost informací, cítíme rozpaky a úzkost z toho, jak se
k handicapovaným lidem chovat. Jsem přesvědčená, že je o čem hovořit a čemu se naučit.
Jde o to, abychom se k sobě navzájem uměli chovat slušně a správně. Projekt Přátelská
místa proto považuji za velice potřebný a smysluplný“.
Díky projektu postupně vzniká národní síť míst, na kterých lidé s různými typy omezení
najdou garanci profesionálního přístupu, dostupnosti a bezpečnosti služeb. Poskytovatelé
mohou vytvořit nové Přátelské místo po absolvování speciálního kurzu a certifikaci své
provozovny. Součástí certifikace je posouzení přístupnosti služeb, a to architektonicky
i komunikačně. Klienti v praxi poznají standard nabízených služeb díky logu Přátelské
místo.
Podrobnější informace o projektu a aktuální seznam Přátelských míst najdete na webové
adrese www.pratelskamista.cz, Vaše dotazy Vám rád zodpoví Mgr. Pavel Wiener na
telefonním čísle 603 105 589 či e-mailové adrese: pavel.wiener@email.cz.
Mgr. Pavel Wiener,
manažer projektu

