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Kedves olvasó!

Örömmel mutatjuk be Önöknek a Peer-AcT projekt hatodik és 
pillanatnyilag legfrissebb hírlevelét.
A projekt a végéhez közeledik. A záró konferencia, amelyre 
Bossolascóban (Olaszország) került sor 2021. augusztus 
21-én, és a legújabb projektmunka a legutóbbi két transzna-
cionális projekttalálkozón került megvitatásra. A PeerAcT-nek 
a projekt befejezése után is folytatódnia kell. A projektpart-
nerek megállapodtak abban, hogy új szolgáltatásokat fejlesz-
tenek ki az inkluzív turizmus területén, új partnerszervezeteket 
keresnek, és folytatják a hálózatépítést különböző munkac-
soportokkal.
További cikkek az akadálymentes turizmus ötödik napjáról 
2021. szeptember 4-én Orfün (Magyarország), a peer-oktatói 
önélményről egy Peer-AcT tréningen Barcelonában, valamint 
az inkluzív tanulási platformról. “LAYA” a Kopf-, Hand- und 
Fuss gGmbH tudósításai Berlinből.

A hírlevél érdekes olvasását kívánjuk, és a jövőben is szívesen 
tájékoztatjuk a Peer-AcT egyéb tevékenységeiről.

Az Ön Peer-AcT csapata,

2021. szeptember.



Sorstársi inkluzív turizmus tréning 2021 
március (online)
A tréninget egy rövid bemutatkozással kezdtem a csoportnak, amely fogy-
atékossággal élőkből állt, köztük egy teljesen vak férfival, egy gyengénlátó fiatal 
fiúval és lánnyal, és egy mozgássérült nővel. Bemelegítésként egy rejtvénnyel kezd-
tem. Három mondatot mondtam a tapasztalataimról, és csak az egyik volt igaz. A 
résztvevőknek ki kellett találnia melyiket gondolják helyesnek és miért, utána be 
kellett mutatkozniuk a többieknek. 

Miután így összeismerkedtünk, a storytelling technikát használtam arra, hogy 
elmeséljem az Önálló Életvitel Mozgalom eredetét és lényegét. A résztvevők egy 
ötletbörzén keresztül szedték össze, mit is jelent valójában ez a mozgalom. Röviden 
elemeztük a “Személyes autonómia előmozdításáról és a függőségi helyzetekben 
lévő emberek gondozásáráról” szóló törvényt, amely a spanyol jogrendszer alapvető 
normája ebben a kérdésben.

A képzés harmadik része az Érinthetetlenek című francia film állásinterjú jele-
netének megtekintése, hallgatása, a felirat olvasása volt. Minden résztvevőnek ki 
kellett választania egy pályázót, és igazolnia kellett a választását. Ezután interjút 
készítettek egymással, egyszer az interjúztató szerepét, majd az interjúalany sze-
repét vállalva, szerepjáték-helyzeteket gyakorolva.

The Job Interview Scene from The Intouchables – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=VWr037ZcJ-k&t=16s

Végül a képzési idő alatt kommentáltuk az alkalmazott módszertani stratégiákat, és 
példákkal vezettem be a most nem használt erőforrásokat (Kérdőív, Bingó, OPERA, 
World Café ...). Együtt vázoltuk fel azokat a módszertani és kommunikatív elemeket, 
amelyeket figyelembe kell venni a képzés során, hogy a tartalom mindenkihez eljus-
son, és érdekes, interaktív, vonzó és hasznos legyenek a jövőbeni foglalkozások.



A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyez-
mény ratifikálásával, az alkalmazkodás elve helyett, minden 
személynek -  függetlenül kiindulási helyzetétől -  képesnek 
kell lennie arra, hogy az inklúzió által részt vegyen a tár-
sadalomban. Ezt a paradigmaváltást át kell vinni a digitális 
tanulás világába is,mivel a továbbképzés és a személyzetfe-
jlesztés területeit ma már gyakran támogatják a digitális tan-
ulási rendszerek. A Kopf, Hand und Fuss  nonprofit szervezet 
kifejlesztette saját inkluzív E-learning rendszerét LAYA néven. 
A Laya egy mozaikszó, és a “Learn As You Are” rövidítése.
Az inkluzív rendszer kialakításakor a jövőbeli felhasználókat 
már a kezdetektől be kell vonni, mivel a részvétel az inklúzió 
alapvető eleme. Ez központi szempont volt a LAYA-rendszer 
fejlesztése során.

Egy inkluzív eLearning rendszert kell kialakítani, hogy megfele-
ljen a különböző igényekkel rendelkező heterogén felhasználói 
közösség igényeinek. Ezért a LAYA moduláris szerkezettel 
rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben különböző 
támogatási mechanizmusok állnak rendelkezésre, amelyek a 
személyes igényeknek megfelelően választhatók ki. Az egyik 
ilyen támogatási mechanizmus az a lehetőség, hogy párhuza-
mosan két videót játszanak le, illetve hogy jelnyelvet is nyú-
jtsanak egyidőben. Ezenkívül a nyelvi szint változtatható úgy, 
hogy a szövegek Könnyen Érthető Kommunikáció nyelven is 
kínálhatók legyenek.

A Peer-AcT-en belül számos különböző oktatóanyagot fejlesz-
tettünk ki, amelyek a LAYA-n jelennek meg. Az oktatóanyagok 
mindennapi nyelven, de jelnyelven is elérhetők. Sebességük és 
felirataik beállíthatók.

Ha szeretne többet megtudni a LAYA-ról és az oktatóan-
yagokról, itt talál bővebbet:  https://peeract.kopfhandundfuss.
net

LAYA,  miért 
van szükség 
inkluzív tan-
ulási rendsze-
rekre?



Élmények, melyeket 
nem élhetsz át máskor
Az Akadálymentes Turizmus Napja egy 
évenként megrendezett fesztivál Magya-
rország déli részén, az igen kedvelt Orfű 
turisztikai desztinációban. 
Az egész napos jókedvű fesztivál me-
grendezése mellett fő célunk a fogy-
atékossággal élőket olyan élményekhez 
juttatni, melyeket amúgy nem, vagy csak 
nehezen tudnak átélni. 
Fontos cél az inklúzió, a társadalom 
érzékenyítése az irányba, hogy együtt le-
gyenek, éljenek, szórakozzanak a sérültek 
és épek. 

A társadalmi érzékenyítésen alapvetően 
azt szokták érteni, hogy az ép társada-
lom ismerje meg a fogyatékossággal 
élők képességeit, lehetőségeit, és a 
segítségnyújtás mikéntjét. Mi, a sze-
rvezők azonban kétoldalúan állunk a fel-
vetéshez: a fogyatékossággal élőknek is 
meg kell ismerniük az ép emberek attitűd-
jeit, miért segítenek úgy ahogy, és men-
nyire szükségük van információkra sérült 
embertársaik igényeiről, mindennapjairól. 
Ebben az évben, 2021. szeptember 4-én 
immár ötödik alkalommal rendeztük meg 
a fesztivált, amely mostanra egy új sz-
intre lépett. Egy igazán közösségépítő 
programmá vált, melyre egész évben 
készülnek, amit várnak a résztvevők. 
Mivel ez egy különlegesség, nem létezik 
hasonló fesztivál Magyarországon, 
akár több száz kilométert is utaznak a 
vendégek, hogy részt vehessenek azon. 
Olvass többet a programról itt:

Főoldal - Akadálymentes Nap - Orfű 
(akadalymentesnap.hu)



Nemzetközi projek-
ttalálkozó, Berlin 
2021.07.27.-29.
Még az ötödik nemzetközi projekt-
találkozót is beárnyékolta a Corona 
járvány. A vendéglátó Kopf-, Hand und 
Fuss GmbH (KHuF) mellett még a VSBI 
Erfurtból (Németország) és a Zöld-Aktív 
Pécsről (Magyarország) tudott személy-
esen jelen lenni. A többi projektpartner: 
SLAP Eszékről (Horvátország), az Unione 
Montana Bossolascoból (Olaszország) 
és a PROBENS Barcelonából (Span-
yolország) Zoom-on keresztül kapcsolód-
tak be. A Berlin első inkluzív coworking 
irodájában, a Tüchtigben tartott találkozó 
középpontjában az egyes Intellectuel 
Outcomes, vagyis a projektkimenetek 
megvalósítása, a 2021.08.21-i, Bosso-
lascoban tartandó zárókonferenciára 
felkészülés, valamint projekt közelgő 
lezárására való előkészületek álltak. 

Tettünk egy tanulmányi látogatást 
a Hackeschen Höfenbe a Neuroti-
tan Galériába. Ott Annika Hirsekorn 
kiállításvezető a “León Ferrari– Repro-
ducing Them Infi nitely” kiállítás ny-
itása előtti estén arról mesélt nekünk, 
hogyan dolgoztak együtt a KHuF-al a 
kiállítás akadálymentes és inkluzív meg-
valósításán. 



Nemzetközi projekt-
találkozó, Bossolasco 
2021.07.19.-22.
A Peer-AcT zárókonferenciánk előtt és 
után tartottuk Bossolascoban a 6., egy-
ben utolsó nemzetközi projekttalálkozót. 
A vendéglátónk az Unione Montana 
mellett a Procolo Bossolasco közhasznú 
szervezet volt. Négy partnerszervezet 
vett részt ezúttal a találkozón, csak a 
SLAP Eszékről (Horvátországból) tudott 
Zoom-on bekapcsolódni, a beutazási ko-
rlátozások miatt. Az első nap a találkozó 
középpontjában a zárókonferencia még 
nyitva hagyott szervezési kérdései voltak 
terítéken. A helyi utazási iroda pedig 
egy körsétát tartott nekünk a történelmi 
városban, bemutatva egy hegyi városka 
kihívásait az akadálymentes turizmus-
ban. A Procolo Bossolasco közösség 
meghívására a Parrocchia San Giovanni 
Battista templom előtt egy helyi csapat 
élő zenéjével kísért záró ünnepen vettünk 
részt. 

A konferenciát követően a vendéglátónk 
egy tanulmányutat szervezett Alba-ba, 
Langhe legnagyobb városába, ami a fehér 
szarvasgomba és a Ferrero központja. 
Vasárnap pedig a kritikai megbeszélés 
zajlott a teljeskörűen sikeres konfer-
enciáról. Végezetül egy közös memoran-
dumot dolgoztunk ki a Peer-AcT számára 
és megbeszéltük a projekt folytatásának 
mikéntjeit. Minden partner bemutatta a 
saját elképzeléseit erre vonatkozólag. 
Három munkacsoportban kívánják a 
projektpartnerek a projekt végeztével a 
további együttműködést koordinálni, az 
akadálymentes turizmus szolgáltatásait 
továbbfejleszteni és további partnereket 
bevonni. 



Záró konferencia
Bossolasco

Augusztus 21-én, szombaton nagysze-
rű eseményt tartottak Bossolascóban. 
Három napon keresztül, közel két év 
után ismét találkoztak a turizmus és 
akadálymentesítés európai szakértői, 
hogy lezárjanak egy oktatási és együtt-
működési projektet.

Az „Erasmus + Peer Act” projekt part-
nerei közösen tartották a zárókon-
ferenciát a turisztikai szektor helyi 
szereplőivel, társadalmi és önkéntes 
egyesületekkel, valamint a regionális és 
helyi önkormányzatok képviselőivel.

A „turizmus mindenkinek” lehetőségei 
voltak a Konferencia céljai és a részt-
vevők előadásai.

A turizmusban rejlő piaci potenciálról 
mindenki számára érdekes adatokkal 
szolgáltak a magyar szakemberek, 
ugyanakkor kiemelték a turisztikai 
létesítmények elérhetőségének, az 
utazásszervezők hozzáállásának, 
felkészültségének javításának szüksé-
gességét.

Mivel a Peer Act projekt egy dedikált 
online képzést tervezett, a konferencia 
során a koordinátor, Roger Schmidten 
úr bemutatta az online platformot és 
annak tartalmát.

A tréninget a résztvevők nagyra értékelt-
ék barátságos és tiszta hozzáállásáért. 
A kortársképzés elve alapján készült 
videó és gyakorlati foglalkozások 
elsősorban a fogyatékkal élők bev-
onásának fontosságára helyezték a 
hangsúlyt a kezdetektől fogva, a valós 
integrációs igények kielégítése és a 



fi zikai és pszichés akadályok leküzdése 
érdekében.

A konferencián a polgármester, Franco 
Grosso büszkén jelentette be, hogy a 
Peer Act projektnek köszönhetően turisz-
tikai iroda nyílt a faluban, és az egyik Peer 
tanácsos feladata lesz az akadálymentes 
túrák előkészítése és tanácsadás. speciá-
lis igényű turistáknak.

A Peer Act projekt kidolgozásához 
fontos hozzájárulást nyújtott valamen-
nyi európai szociális egyesület, amely 
bevonta a képzésben résztvevőket és 
előkészítette a képzés tartalmát.
Különösen Olaszországban, az Alba 
Szociális Jóléti Konzorcium együtt-
működésének köszönhetően, a találkozó 
során egy speciális tárlatvezetés készült, 
amely bemutatja a hetet és a terület 
elérhetőségének erősségeit.

Valamennyi résztvevő kifejezte óhaját a 
Peer Act képzési anyagok felhasználása 
és hasznosítása iránt, és remélhetőleg 
egy második együttműködési alka-
lom megszilárdítja ezt a gyümölcsöző 
munkát.



- információkat kínál fogyatékossággal élő 
személyeknek a társadalmi inklúzióról és a 
fogyatékossággal élő emberek jogairól saját 
érdekterületüket legjobban ismerő sorstársi 
szakértők és képzett felnőttoktatók által, vala-
mint tájékoztatást ad az inkluzív turizmus 
előnyeiről és kihívásairól
- a fogyatékossággal élő személyek felnőttok-
tatóként és turisztikai szakértőként való 
támogatása, hogy kiállhassanak ily módon is 
a  saját jogaikért és igényeikért
- sorstársi (peer) szakértői képzés biztosítása a 
fogyatékossággal élők közössége számára 
- képzés és tanácsadás biztosítása a turisztikai 
desztinációk, a hatóságok, a döntéshozók, a 
turizmussal kapcsolatos vállalkozások, és az 
akadálymentes turisztikai lánc számára 
- helyi sorstársi (peer) tanácsadói képzési köz-
pontok működtetése, valamint teljes-  vagy 
részmunkaidős foglalkoztatás biztosítása az 
akadálymentes turizmus szakértőink számára

M E M O R A N D U M
O U R  M I S S I O N &

a  P e e r - A c t . . .

P e e r - A c T  
e g y ü t t m ű k ö d é s r e  
ö s z t ö n z é s e n  a z t  
é r t j ü k … .

európai szervezetek együtt-
működése, amely elősegíti a 
fogyatékossággal élő személyek 
befogadását és egyenrangú félként 
való bevonását, saját érdekterületük 
legjobb szakértőiként az akadály-
mentes - vagy ahogy mi jobban 
szeretjük mondani - az inkluzív 
turizmusba.

A  P e e r - A c T  í g y  m ű k ö d i k …

hogy a legtöbb országban jelenleg 
alig létezik akadálymentes/inkluzív 
turizmus. A fogyatékossággal élő 
személyek felnőttképzőként és 
szakértőként is hátrányos helyzet-
ben vannak, ezért szükséges őket 
bevonni, méghozzá egyenlő szinten.

inclusive tourism
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I t t  t u d h a t  m e g  
t ö b b e t  r ó l u n k :  

A  P e e r - A c T  
e g y ü t t m ű k ö d é s i  
a l a p e l v e i . . .

- a fogyatékossággal élő és ép 
személyek egyenlő szintű együtt-
működése a Peer-AcT ügyek minden 
területén, valamint a döntéshozatali 
folyamatokban

- egymással tisztességes és 
őszinte bánásmód

- sokszínűségünk kölcsönös 
elfogadása

- akik egyetértenek Memorandu-
munkkal és Küldetésünkkel, vala-
mint az  alapelveinkkel
- akik trénerként vagy képzési 
szervezetként jelentkeznek a 
tagságra
- akik aktív partnerek szeretnének 
lenni a hálózatban

A  P e e r - A c T  h á l ó z a t  
m i n d i g  n y i t v a  á l l  ú j  
t a g o k  s z á m á r a . . .  

www.peeract.eu
Facebook: @Peer-act-Inclusive-Tourism

inclusive tourism
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