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Kedves Olvasók!
Örömmel mutatjuk be Önöknek a Peer-AcT projekt immár 3. Hírlevelét. 

A mi munkánkat is erősen 
befolyásolta a Corona-
járvány.  Partnereink, a 
Probens Barcelonából és a 
VSBI Erfurtból cikkeikben 
arról tájékoztatnak, hogyan 
hatott  a járvány az oktatási 
munkánkra. A tervek 
szerinti  magyarországi 
zárókonferenciánkat 2020. 
szeptemberére, mint 
közbenső konferenciát 
tartott uk meg, mivel 
konferencia szervezésére 
Bossolascoban (Piemont) a 
Corona járvány miatt  nem volt 
lehetőség. Sajnálatos módon 
az Orfűn megrendezett  
konferenciára újra utazási 

korlátozások léptek életbe. 
Olvassák el a konferenciáról 
és a nemzetközi projekt 
találkozóról szóló cikket. 
Végezetül Slap-tól, 
horvátországi projekt 
partnerünktől egy 
beszámolót olvashatnak 
a Peer-AcT multi plikációs 
rendezvényekről. 
A 4. Hírlevél 2021 Húsvétján 
jelenik meg.
Önöknek, hozzátartozóiknak 
és mindannyiunknak azt 
kívánjuk, hogy érjen véget a 
járvány mielőbb 2021-ben!
a Peer-AcT team
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A járvány mindenkit érint, de 
különösen nehéz helyzetben vannak a 
látássérült emberek.  

Egyrészt úgy érzem, hogy a lezárás 
kezdete óta kevésbé vagyok 
független, különösen olyan 
megszokott dolgokban, mint a 
vásárlás. Gyakran néhány centiméter 
közelről tudok csak valamit elolvasni 
nagyítóval, vagy erős szemüveggel. 
Ezek a technikák amúgy segítenek 
fenntartani a függetlenséget. Most 
azonban aggódok ha sok dolgot kell 
megérintenem és közelebb vinnem 
a szememhez, és ha hosszabb időt 
kell eltöltenem egy vírusokkal terhelt 
környezetben. Másrészt a társadalmi 
távolságtartás eleve nehezebb a 
rosszul látóknak. A távolságtartással 
kapcsolatos aggodalmaim miatt még 
kevesebbet megyek ki és találkozom 
emberekkel. Látássérültként nehezebb 
elkerülnöm a közeli kapcsolatot az 
emberekkel. Így azután, mivel nem 
tartják be a távolságtartást, elkezdik 
kritizálni a látássérülteket. Végül, 
de nem utolsó sorban, ez a helyzet 
potenciálisan növeli a COVID-19 
fertőzöttség kockázatát.  

Mercè Guiu

A Peer-AcT trénerek három alkalommal találkoztak online 
módon, Zoomon azokkal, akik sorstársi tanácsadóként 
érdeklődnek az inkluzív turizmus iránt. Elég nehéznek 
bizonyult azonban olyan fogyatékossággal élőket találni, 
akik valami újat akarnak tanulni az inkluzív turizmusról, 
mivel a Covid-19 krízis mindannyiunk életét befolyásolta, 
de különösen a fogyatékossággal élőkét. Megpróbáltuk 
az online képzéseket maximum 3 személlyel levezetni, így 
mindenkit meg tudtunk hallgatni, és lehetőségük volt a Peer-
AcT oktatási program első leckéit megismerni. Ez végül 3 
különböző időpontban sikerült. 

Sajnos ahogy a járvány folytatódott, a résztvevőink 
mindegyike nagyon sok problémával szembesült és nem 
tudták folytatni az online kurzust velünk. Természetesen 
amint a krízis elmúlik, folytatni fogjuk résztvevőinkkel a 
tréninget. 

Peer-AcT projekt 
tréning a Cov-
id-19 krízis alatt 
Németországban

A cov-
id- 19 és a 

látássérültség: 
egy személyes 

tapasztalat



Október elején a Pofon Egyesület a Kreatív Fejlesztésért 
szorzót szervezett. A Covid-19 járvány ellenére 11 embert 
sikerült összehoznunk a turisztikai szektorból. A PeerAct 
projekt bemutatója és megbeszélése nagyon pozitív 
megjegyzést eredményezett. A több rendezvényen három 
település, Eszék-Baranja, Vukovár-Srijem és Požega-
Szlavónia megye turisztikai szakemberei és turisztikai 
ágazatvezetői vettek részt. 

A Papuki Természeti Park adminisztrátoraival folytatott 
megbeszélés során megállapodhattunk egy ajánlatban 
társkonsultációs szolgáltatásainkra. A kortárs coaching 
szakértői tesztelnek és segítenek egy inkluzív tematikus 
útvonal kialakításában a Papuk Natúrparkban. Reméljük, ez 
csak a kezdete a jó és produktív kapcsolatnak a turisztikai 
ágazat szereplőivel.

Esemény
a pártokkal

hatására
turista
ágazat



A negyedik nemzetközi projekttalálkozót jelentősen 
érintette a corona fertőzöttség ismételten egyre növekvő 
száma. Mindössze két projektpartner tudott személyesen 
megjelenni a helyszínen. A VSBI résztvevői külön ezért már 
2020. 08.31-én, a magyarországi határzárat megelőzve 
odautaztak. Emiatt az előre eltervezett programot úgy 
változtattuk meg, hogy minden témát szeptember 3-án egy 
Zoom-on keresztül bonyolított online meetingen tudjunk 
megvitatni. A horvát, olasz és spanyol partnerek így ezen a 
napon virtuális tudtak részt venni. A témák között központi 
szerepet kaptak az egyes projekt-kimenetek, a projekt 
kiértékelés, adminisztratív kérdések, és a projekt következő 
munkafázisai úgy mint a közbenső konferencia előkészítése 
2020. szeptember 4-én, Orfűn, Magyarországon. 

Délután a németországi konferencia résztvevők egy 
“jó gyakorlat”-ként megtekintették az akadálymentes 
Medvehagyma Házat és a Malom Múzeumot. 

Itt meglátogathattak  több gabona és egy papír malmot, 
és azok, illetve a Malom Kávézó akadálymentességét 
tesztelhették is. 

4. nemzetközi 
projekttalálkozó, 

Orfű, 2020. szep-
tember 3-5. 



Közbenső 
konferencia 
Magyarországon

Összegzés:
62-en vettek részt személyesen (magyarok és németek)
26-an követték online 

Ez az év a Covid vírus miatt tele van 
szokatlan dolgokkal. A Peer-AcT 
projekt közbenső konferenciáját 
szintén megzavarta a járvány. Máskor 
és máshol akartuk eredetileg tartani, 
de aztán egy idilli üdülőhelyen került 
megrendezésre Magyarországon 
szeptember 4-én - kevert formában, 
vagyis online és személyesen. 
Sajnos a Covid második hulláma 
miatt a legtöbb partner nem tudott 
személyesen eljönni, így végül a 
magyar és a német partnerek tudtak 
találkozni személyesen, de mindenki 
számára nyitott volt a lehetőség az 
online részvételre. A konferencia így is 
nagyon sikeres volt. Egyben - számos 
turisztikai szakértő részvételével - 
az Akadálymentes Turizmus Napja 
szakmai napjaként is szerepelt, ami egy 
rendkívül népszerű akadálymentes 
turizmus fesztivál.


