
Kedves Olvasóink!

Örömmel mutatjuk be az Erasmus + KA 2 Európai Sorstársi Tanácsadó 
Tréning az Akadálymentes Turizmus Területén - röviden Peer-AcT - projekt 
első Hírlevelét. Ebben a  Hírlevélben a kezdeti tevékenységeinkről és 
eredményeinkről olvashat beszámolót. 

Az első cikkben rövid áttekintést nyújtunk a projektről és az abban 
résztvevő partnerekről.
A 2018. novemberi projekt kezdést követően két nemzetközi partner 
találkozót tartottunk, az egyiket 2018. november 30.- december 3. között 
Spanyolországban, Corberaban, a következőt pedig Horvátországban, 
Eszéken 2019. május 14-17. között. A második cikkben olvashatnak arról, mi 
mindent beszéltünk meg ezeken a találkozókon.
Kellemes olvasgatást kívánunk és örömmel vesszük, ha véleményeket 
kapunk Önöktől arról, hogy tetszik Hírlevelünk és a projektünk. Vegyék fel 
velünk a kapcsolatot az alul található elérhetőségeken!
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PEERACT PROJEKT 
ÖSSZEFOGLALÓ

Verein zur sozialen und beruflichen Integration e.V., VSBI 

(Németország), a fő pályázó és a projekt koordinátora. A VSBI 

fogyatékossággal élő személyeket támogat az önálló életvitel 

megteremtésében, a személyes büdzsé és személyi asszisz-

tencia segítségével.

Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social, 

PROBENS (Spanyolország), tréningeket kínál szegregált 

személyek számára Barcelonában, hogy elősegítse foglalkoz-

tathatóságukat és a társadalomba való beilleszkedésüket.

Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet (Magyarország), a társadal-

mi vállalkozásokat támogatja, valamint a vidéki akadály-

mentes turizmust Pécsett és Baranya megyében.

Program: 

Erasmus+, Kulcsfontosságú 

Stratégiai partnerségek 

a felnőttoktatásért, Innováció

Időtartam:

2018.11.01. - 2021.04.30.

Szerződő fél: 

Nationale Agentur Bildung für 

Europa beim Bundesinstitut für 

Berufsbildung, Germany

Szerződésszám: 

2018-1-DE02-KA204-005122

Koordinátor: 

Verein zur sozialen und berufli-

chen Integration e.V., Merseburg, 

Germany

Összefoglaló adatok

Miért van szükség a projektre?

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyez-

mény és az Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020 

jobb és egyenlőbb részvételre hívja fel a különleges igényű 

embereket a felnőttképzésben való részvételre, illetve felnőtt 

oktatóként. Ezek a nemzetközi és európai dokumentumok ké-

pezik a jogi és politikai alapját az Európai Bizottság Társadal-

mi Turizmus Stratégiájának, mely megköveteli a turisztikai 

szolgáltatóktól és desztinácóktól az akadálymentességet, 

vagyis az akadálymentes utazást csakúgy, mint a nyilvános 

helyszínek elérhetőségét.  

Kik vagyunk mi?



KOPF, HAND und FUSS gemeinnützige Gesellschaft für 

Bildung mbH, KHuF (Németország), az első akadálymentes 

és inklúzív coworking irodát működteti Berlinben, App-eket 

és oktatási anyagokat készítenek fogyatékossággal élők 

támogatására.

Udruga za kreativni razvoj, SLAP (Horvátország) tréningeket 

kínál társadalmi vállalkozásoknak Eszék vidéki területein. 

Emellett a szociális gazdaság érdekképviseletét is támogatja 

Horvátországban. 

Unione Montana Alta Langa (Olaszország) köztestület, 38 

önkormányzat uniója a Langhe régióban (Piedmont). Ez 

az unió felelős az inklúzióért és az akadálymentességért, 

csakúgy mint a helyi turizmus támogatásáért. 

A fő elv az inklúzió, vagyis a speciális igényű emberek bevonása, 

egyenlő részvételük minden releváns témában, tevékenységben 

és folyamatban szakértőként és saját érdeklődésük szerint. 

Kik vagyunk mi?

A projekt legfontosabb hosszútávú 

hatásai lehetnek 

- a speciális igényű emberek 

képessé tétele és egyenlő rész-

vétele szakértőként és felnőtt ok-

tatóként,

- tudatosabb és magasabb sz-

intű ismeretek és képességek a 

főbb döntéshozóknál, turiszti-

kai munkatársaknál európai sz-

inten, valamint európai együtt-

működések, tapasztalatcserék 

kialakítása sorstársi tanácsadók 

között,

- úgynevezett szolgáltatási láncok 

létrehozása a jövőbeni megfelelőbb 

akadálymentesítés garantálására

A PEERACT-TŐL 
VÁRT HATÁS

Fő elveink



• Elsősorban a speciális igényű emberek, 

szakértőként, sorstársi tanácsadóként és felnőtt 

oktatóként és tréningek résztvevőiként

• Másodsorban a fő döntéshozók, a privát sze-

rvezetek, közintézmények, és vállalkozások  a turizmus 

és szabadidő tevékenységek területén, tréningek 

résztvevőiként 

A konzorcium egy innovatív módszertant kíván 

kidolgozni a fogyatékossággal élő emberek tréning 

szükségleteiről sorstársi szakértőként és felnőttok-

tatóként az akadálymentes turizmus területén, regioná-

lis és európai kontextusban.  

További elvárt eredmények:

• 5 regionális tréning és sorstársi tanácsadó cen-

trum létrehozása 

• 5 sorstársi/mentorálási tréning tananyag létre-

hozása az akadálymentes turizmus témában 

• Kézikönyv publikálása marketing/fejlesztés 

stratégiával együtt a helyi akadálymentes turiz-

mus tréning centrumok megvalósításáról, illetve 

akadálymentes turizmus tréningek szervezéséről 

Alapvető célok, várható 
eredmények

A projektnek két fő célcsoportja van a 
tréning tevékenységekben:



A PEER-ACT 
PROJEKT NYITÓ 
TALÁLKOZÓJA 
CORBERA DE 
LLOBREGAT-BAN

A találkozó során megláto-

gattuk a Colonia Güell textil 

kolóniát, ahol Gaudi egy-

ik temploma is található, 

és leellenőriztük annak 

akadálymentességét, vala-

mint hogy hogyan működ-

hetnek az átalakító folyam-

atok inklúzív módon. 

Első találkozójukat tartották az 

Erasmus+ KA2 Peer-AcT európai 

projekt partnerei Corberaban 

és Barcelonában a PROBENS 

meghívására. A kick-off meeting 

fő célja az volt, hogy tanuljunk 

egymástól és egymásról, hogy 

jobban meghatározhassuk a te-

vékenységeket, és kialakítsuk a 

felelősségeket, szerepeket, illetve 

betekintést kapjunk néhány jó 

gyakorlatba. 

2018. november 
30 - december 3 
között

Barcelonában a PROBENS egy ún. “Hidden city” (Rejtett város) 

túrát szervezett, mely a szegregált emberek világába engedett 

betekintést Barcelonában. Végül több példát láttunk turiszti-

kai szolgáltatóktól arra, hogyan adaptálták a vendégek külön-

böző igényeit, és/vagy kínáltak munkát problémákkal kűzdő 

embereknek. Egy igen érdekes projekt kezdőpontja volt ez a 

találkozó, egy olyan projektté, mely jelentősen javíthatja a fog-

yatékossággal élők mobilitását, és a turisztikai szolgáltatókra 

hatást gyakorol, hogy minden egyes vendégük valódi igények-

hez illesszék tevékenységüket. 



MÁSODIK NEMZETKÖZI 
PARTNERTALÁLKOZÓ ESZÉK

Az inkluzív turizmusra fókuszáló második Peer-

AcT projektpartner találkozót 2019. májusban 

tartottuk. Az első napon, május 15-én a belišćei 

“Zvono” egyesület látott bennünket vendégül, 

akiknek a tagjai régóta segítik a fogyatékossággal 

élőket a mindennapi életükben. A találkozót az 

önkéntes tábor területén tartottuk, mely egyben 

a “Citadel” kreatív tevékenységeinek központja. 

Minden partner bemutatta országa legjobb 

gyakorlatait a fogyatékos személyek turizmusba 

való bevonásának lehetőségeiről. Levontuk a 

tanulságokat az előnyökről, hátrányokról és arról, 

melyeket lehet még jobbá tenni.

Meghatároztuk továbbá az egyes partnerek által 

a projekttel kapcsolatos további intézkedésekre 

vonatkozó iránymutatásokat és időszakot. A 

találkozót követően látogatást tettünk a Kopácsi 

rét természetvédelmi területen, mely Európa egyik 

legnagyobb lápvidéke. A második napon, május 16-

án Erdutban találkoztunk a Slap Kreatív Fejlesztési 

Egyesület házában, mely nem messze található 

Eszéktől. Meghatároztuk a projekt módszertanát, 

levontuk a végső következtetéseket, és értékeltük 

az ülést. A találkozó után meglátogattuk a helyi 

nevezetességet, az Erdut tornyot, ahonnan 

gyönyörű kilátás nyílik a Dunára. Meglátogattuk 

Milutin Milanković horvát tudós szülőhelyét 

Daljban, ahol a vendéglátóink bemutatták a 

látássérülteknek kialakított taktilis jeleket a híres 

tudós nemrég felújított házában. 

 2019. május 15-16.


