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Kedves Olvasók!
Örömmel mutatjuk 
be a Peer-AcT projekt 
negyedik hírlevelét. Ebben 
a hírlevélben barcelonai 
partnerünk, a PROBENS 
beszámol a Peer-AcT képzési 
központok felépítéséről 
és munkájáról. Peer-AcT 
képzési tanfolyamunk 
Peer-AcT oktatók számára 
mostantól a VSBI Moodle 
platformján keresztül is 
elérhető minden partnerünk 
anyanyelvén online 
kurzusként. A regisztrációval 
és a részvétellel kapcsolatos 
részletek megtalálhatók 
Johanna Knebel cikkében a 
VSBI-től.

Projektpartnereink is részt 
vettek az ITB Berlin első 
online konferencián az 

akadálymentes turizmusról 
2021. március 12 -én. Pataki 
Veronika a Zöld Aktiv-tól 
összefoglalja benyomásait 
ebben a hírlevélben. A 
piemonti Unione Montana 
projektpartnerünk 
beszámol az európai 
projekt megvalósításának 
nehézségeiről a koronavírus 
idején.

Szeretnénk felhívni a 
figyelmüket a 2021. augusztus 
21 -én, az olaszországi 
Bossolascóban rendezett 
záró konferenciánkra. A 
koronavírus miatt ismét hibrid 
formában szerveztük. Ha 
van rá módjuk, tisztelettel 
meghívjuk Önöket a személyes 
részvételre Bossolascoba. 
Online közvetítésen 

keresztül szintén 
követhetőek leszünk. 
Kérjük, látogassanak 
el weboldalunkra, ahol 
megtekinthető a program 
és a technikai részletek.

Reméljük, ezúttal is 
szívesen olvassák majd  
hírlevelünket.

Peer-AcT team

Visit us on >>>

Webiste:
www.peeract.eu 
                       

Facebook: 
@Peer-act-Inclu-
sive-Tourism
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tanulást is. Így az oktatók és tanulók 
egyéni vagy eltérő igényei és tudása 
megfelelő módon kezelhetőek. 
Különösen a Covid-19 járvány 
idején az online tanulási lehetőség 
hasznosnak bizonyult az inkluzív 
turizmus továbbképzésének 
biztosításához.
A képzés számos tananyagot 
kínál, például munkaanyagokat, 
prezentációkat és videókat. Minden 
videó akadálymentes. A jelnyelvet 
és a feliratokat minden videóhoz a 
LAYA digitális platformra mutató 
linken keresztül kínáljuk az inkluzív 
tanuláshoz (https://peeract.
kopfhandundfuss.net).
A kurzusra történő regisztráció 
díjmentes. A regisztráció a VSBI e.V. 
moodle honlapján lehetséges ezzel az 
e-mail címmel: https://moodle.vsbi.
online
A sikeres regisztrációt követően 
a kurzusok oktatói hozzáférést 
biztosítanak a Peer-AcT 
tanfolyamhoz.
Reméljük, hogy kipróbálják és élvezni 
fogják az inkluzív turizmus sorstársi 
tanácsadásról szóló tanfolyamunkat!

Az inkluzív turizmusra vonatkozó 
sorstársi tanácsadó képzés mostantól 
elérhető E-Learning kurzusként minden 
partnerünk anyanyelvén, valamint 
angol változatban a VSBI e.V. moodle 
platformján!
A kurzus 12 modulból áll, amelyek 
különböző témákat ölelnek fel, mint 
például az önálló életvitel mozgalom 
története, személyes tapasztalatok és 
önértékelés sorstársi tanácsadóként, 
valamint a sorstársi tanácsadás és a 
felnőttképzés módszerei. A kurzus 
moduláris felépítésének köszönhetően az 
oktatók és a tanulók választhatnak, hogy 
mely modulokkal és milyen sorrendben 
kívánnak dolgozni. Ezenkívül a kurzus 
nemcsak az egyéni online tanulást teszi 
lehetővé, hanem a vegyesen online és 
személyes tanulást, illetve személyes 

E-learning tanfoly-
am európai sorstár-
si tanácsadóknak



A kongresszus fontos gondolatai egy mondatban:
• a gyakorlati akadálymentesség a kulcs, nem mindig a 

szabványok merev betartása,  figyelmet kell fordítani 
az egyéni igényekre

• az inklúzió fontos, azaz a turizmust együtt kell 
élvezniük a fogyatékossággal élő személyeknek és 
mindenki másnak

• a teljes turisztikai láncnak akadálymentesnek kell 
lennie (szolgáltatások, weboldal, hirdetések...)

• a jövőben a csoportos utazások támogatását is 
prioritásként kell kezelni, mivel jelenleg a legtöbb 
szállodában csak 1-2 akadálymentes szoba létezik

• vita alakult ki a múzeumok “élő túrái” (virtuális 
turizmus) körül, amely számos előnye mellett a “maradj 
otthon életmód”-ot  folytatja a fogyatékossággal élők 
számára

• kérdés volt, hogy hol vannak a fogyatékossággal élő 
munkavállalók a turizmusból?? (erre egyébként épp a 
Peer-AcT projektünk nyújthat választ!)

• a turisztikai dolgozók érzékenyítése alapvető 
fontosságú

• téma volt, hogy drága-e az akadálymentesítés? 
Megéri-e hosszú távon a beruházás?

• sok információt kaptunk a “Reisen für Alle”-ról, egy 
minisztériumi támogatással működő akadálymentes 
minősítési rendszerről. Furcsa volt hallani, hogy sok 
vállalat fél a minősítéssel járó felelősségtől.

A konferencia részletei és néhány előadás a következő 
címen érhető el:

https://www.germany.travel/en/trade/tag-des-
barrierefreien-tourismus/tag-des-barrierefreien-
tourismus.html 

Hol vannak a fogyatékossággal élő 
munkavállalók a turizmusból?

A magyar partner március közepén 
részt vett a 9. Akadálymentes Turizmus 
ITB NOW kongresszuson Berlinben, 
melyre 2021. március 12-én került sor. 

Online természetesen. 
A kongresszust a Deutsche Zentrale 
für Tourismus e. V. (DZT) szervezte 
és több, mint 450 résztvevő volt rá 
kíváncsi Zoom-on keresztül. 

A fő témái a turisztikai programok 
akadálymentes tervezése és meg-
valósítása, akadálymentes kom-
munikáció és tanúsítványok, és az 
akadálymentes outdoor turisztikai 
kínálatok voltak.



PEER ACT
projekt

Az Unione Montana (Hegyközségek 
Szövetsége) projektje az Alba Langhe-i Önko-
rmányzatok Egyesületével és a Roero Köz-
jóléti Társulással való együttműködés révén 
valósul meg. Ez a konzorcium 64 település 
területén működik, beleértve a Hegyközségek 
Szövetségének nagy részét és Bossolasco 
települést. A konzorcium célja az egyének 
jólétének előmozdítása azáltal, hogy értékké 
emeli a befogadást és az igények meghall-
gatását, a szubszidiaritást és a szociális ne-
hézségek megelőzését a térségben. A kon-
zorcium működtetői, szociális munkások, 
szakképzett pedagógusok és “OSS”, támogat-
ják a sérülékeny, szociális nehézségekkel  
küzdő és fogyatékossággal élő embereket.

Az elmúlt évben a COVID-19 világjárvány 
miatt néhány szolgáltatást felülvizsgáltak és 
átdolgoztak, de a 2020 tavaszán lezajló első 
lock down tapasztalatainak köszönhetően 
sikerült folytonosságot biztosítani a külön-
böző típusú beavatkozásoknak anélkül, hogy 
fel kellett volna függeszteni vagy meg kellett 
volna szakítani a tevékenységeket.

A konzorcium iskolai oktatáson kívüli szol-
gáltatást is nyújt 3 és 18 év közötti, fogy-
atékossággal élő kiskorúak számára. Céljuk, 
hogy az iskolán kívüli órákban támogatást biz-
tosítsanak a fogyatékos gyermek és családja 
számára a kortársakkal való szocializációs te-
vékenységekhez, a feladatok elvégzéséhez, 
valamint a sport- és szabadidős tevéke-
nységekhez való könnyebb hozzáféréshez. 
A kiskorúaknak lehetőségük van egyéni 
vagy kiscsoportos támogatásra, az egyes 
projektek által meghatározott céloktól füg-
gően. Ezek a család szokásos tevékenységeit 
kiegészítő támogatások segítséget nyújtanak 
a szülőknek a fogyatékossággal élő gyermek 
gondozása során a legnagyobb terhet jelentő 
pillanatokban.

A konzorcium az otthon élő felnőtt fogy-
atékossággal élők számára is kínál néhány 
közösségi élményt, heti rendszerességgel 
szervez tevékenységeket. A “workshopo-
kat” általában szakemberek vezetik, akiket 
szakképzett pedagógusok és önkéntesek 

támogatnak. A cél az, hogy elősegítsék a “ház-
ból való kimozdulás” lehetőségét és új barátok 
megismerését. Ezek a rendezvények napközben 
zajlanak. Amennyiben szükséges, a szolgálat a 
szállítást is biztosítja. 
Íme néhány a jelenlegi aktív foglalkozások közül:
• Foglalkozások sportlétesítményekben és 

uszodákban.
• Barkács foglalkozások.
• Jóga foglalkozások.

A Területi Oktatási Projektek - amelyek a tanköte-
les kiskorúak részére szólnak - az iskolán kívüli, 
délutáni oktatási lehetőségek a közösen eltöltött 
időre és a szocializációra, amelyek célja a tár-
sadalmi-családi nehézségek vagy a társadalmi 
kirekesztés kockázatát jelentő helyzetek mege-
lőzése és leküzdése.

A konzorcium munkaközvetítő szolgálata (S.I.L.) 
elősegíti a fogyatékossággal élők integrációját a 
munka világába. 
A P.A.S.S. egy foglalkoztatási projekt, amelynek 
célja, hogy tartalmat adjon a folyamatban lévő 
oktatási tevékenységnek. Ebben az esetben a 
személy napi néhány órát dolgozik a cégnél a 
megkötött “szerződésnek” köszönhetően. Ezt az 
eszközt Alta Langa térségben alkalmazzák a turiz-
mus, a vendéglátás és a szállodaipar területén a 
fiatalok beléptetésére és képzésére.

A Peer- AcT projekt képzési kurzusa lesz az idei, 
2021-es nyár “sztár” kezdeményezése, amely-
et azzal a két hallgatóval/sorstársi szakértővel 
közösen szervezünk, akik 2019-ben, a pandémiás 
időszak előtt vettek részt a németországi Eras-
mus+ szemináriumon.



A Peer-AcT projektünk egyik legfontosabb 
eredménye a Peer-AcT tanácsadó és képzési 
központok megvalósítása lesz, amelyek 
főszereplői a projekt során képzett személyek 
lesznek, akik a turisztikai ágazatban szakértő  
tanácsadóként és trénerként fognak dolgozni 
az akadálymentesítés és az inklúzió területén.
Az egyes partnerekkel azon dolgozunk, hogy 
formát adjunk ezeknek a központoknak, 
amelyek az egyes szervezetek valós 
lehetőségeihez igazodva képesek lesznek olyan 
szolgáltatást indítani, amely először néhány 
alapvető tevékenységet nyújt, majd egyre 
közelebb kerül az ideális struktúrához.

A PROBENS feladata a központok 
létrehozásának kidolgozása és irányítása. 
Jelenleg várjuk egy katalóniai magánbanki 
alapítvány felhívásának eredményét, amelyhez 
benyújtottuk a Peer- AcT központra vonatkozó 
elképzelésünket. Az ötletet egy olyan céggel 
közösen terjesztettük elő, amely munkát keres 
a fogyatékossággal élő emberek számára, és 
különböző olyan állami turisztikai ügynökségek 
is támogatják, amelyeknek elnyerte tetszését e 
központok ötlete.

Az európai projekt során létrejön a központok 
alapgondolata, de ahhoz, hogy megvalósuljanak, 
fenntarthatóvá váljanak, külső finanszírozásra 
és állami támogatásra van szükség. Az egyes 
partnerekre vár ez a feladat, hogy a saját 
környezetükben, támogatóikkal karöltve 
beindítsák és továbbfejlesszék a központokat.

Formálódnak a Peer-AcT orientációs és 
tréning központok


