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Emellett a partnerek mintegy 30 jó példát találtak az 
inkluzív és akadálymentes turizmusra, és több mint 10 
jó példát a sorstársi oktatásra.

Projektünk másik fénypontja a Peer-

Act kurzus pilot tréning volt 2019. no-

vember 4-10. között Behringenben, 

Németországban. 14 fogyatékossággal 

élő ember vett részt kísérőikkel a trénin-

gen Spanyolországból, Horvátország-

ból, Magyarországról, Olaszországból 

és Németországból. A képzésről szóló 

jelentést, és az azzal  párhuzamosan 

zajló 3. nemzetközi projekttalálkozó 

beszámolóját is megtalálja ebben a 

hírlevélben.

Időközben a kurzus tananyaga és a 

kurzus maga is elkészült tervezetként.  

Hamarosan letölthető a honlapunkról.

Végül pedig, a magyar partner máris 

eredményesen megtartotta első multi-

plikátor rendezvényét január végén fo-

gyatékossággal élők számára Pécsett. 

Kedves Olvasók!

Peer-AcT projektünk felgyor-

sult az első transznacionális 

projekttalálkozó óta.

A projektpartnerek a  Zöld-Ak-

tív Szociális Szövetkezet 

vezetésével kérdőívet dol-

goztak ki a fogyatékosság-

gal élők inkluzív turizmussal 

kapcsolatos szükségleteinek 

felmérésére és értékelésére. 

Több mint 200-an vettek részt 

ebben a nemzetközi online 

felmérésben. Az eredmények 

rövid összefoglalását ebben a 

hírlevélben találja.

Emellett a partnerek mintegy 

30 jó példát találtak az inkluzív 

és akadálymentes turizmus-

ra, és több mint 10 jó példát a 

sorstársi oktatásra.

BEVEZETÉS

Olvashat erről is egy rövid beszámolót a 

hírlevélben. 

Nemsokára meghívót kap tőlünk pro-

jektünk következő nagy eseményére, 

az olaszországi időközi konferenciára 

Bossolascoba. 

Reméljük élvezni fogja az olvasgatást!

Peer-Act team

Roger Schmidtchen
Project coordinator
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NEMZETKÖZI FELMÉRÉS 
AZ AKADÁLYMENTES 
TURIZMUSRÓL

A magyar 
partner feladata 
a módszertan 
kidolgozása, a Peer-
AcT projekt IO1 
kiemeneteként.

Mid-term conference 
April 21. 2020 in 
Bossolasco

Ennek gerincét egy nemzetközi 

felmérés adja, melyet a Zöld-Aktív 

Szociális Szövetkezet, partner sze-

rvezetével, a Pécsi Tudományegye-

tem Közgazdaságtudományi Kar 

Marketing és Turizmus Intézetével 

közösen végzett.

A kérdőíves felmérést a projekt part-

nerek együttműködésével végezték, 

jelenleg a részletes tudományos 

értékelés van folyamatban.

A közel 400 válaszból már most 

láthatjuk, hogy a válaszok többsége 

minden országban a mozgásko-

rlátozott személyektől érkezett, 

őket követik nagyságrendben az 

értelmi sérültek és a hallássérültek 

csoportja. A kérdőív válaszadóinak 

túlnyomó többsége fogyatékosság-

gal született. Minden országban 

a legnagyobb nehézséget a kö-

zlekedés okozza számukra, val-

amint a szállásokhoz, turisztikai 

látványosságokhoz és a sportolási 

lehetőségekhez való hozzáférés. 

Örömteli, hogy a kutatás szerint 

sokan utaznak külföldre és saját 

országukban egyaránt. Csak Span-

yolország mutat némi eltérést, a 

külföldre utazás ott nem olyan 

jelentős. A végleges, részletes ered-

ményeket az egyetem docense, Raf-

fay Zoltán az áprilisi félidős konfer-

encián mutatja be Olaszországban.

We would like to draw your attention to our 

international mid-term conference on April 

21, 2020. Our Italian project partner Unione 

Montana Alta Langa will organize the event 

in the main municipality of Bossolasco. We 

are expecting more than 50 Italian and Euro-

pean experts. At the conference, we want to 

present the fi rst results and products of the 

project to you. Our peer experts will report on 

your participation in the project and the train-

ing. Finally, we want to actively involve our 

participants in order to discuss with them the 

most important criteria of inclusive and barri-

er-free tourism. This will also serve as the ba-

sis for the development of the 5-day course 

on inclusive tourism. The invitation and the 

program of the conference will be published 

on our website shortly.

announcement
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First multiplier event for disabled people in Hungary

The Hungarian partner Zöld-Aktív Social Cooperative 

and People First Association held the fi rst multiplier 

event on 30.01.2020 in Pécs/Hungary for disabled 

people. 

The purpose of the event was to provide information 

of the Peer-AcT Erasmus+ project, what it’s about, 

what cooperation it is in, what are the outputs and 

how people with disabilities can participate in this. 

Than Gyöngyi Molnár and Ágota Vida, the fi rst Hun-

garian trainers gave a presentation with lots of photos 

about the training in November 2019 in Behringen/

Germany. In this training in Germany has been thor-

oughly trained those who will in the near future train 

additional 5 consultants and experts in inclusive tour-

ism in each partner country. 

The nearly 20 participants were very interested in our 

project, we got a lot of questions Many people would 

like to apply for training in Hungary or in some form to 

participate in the project and in accessible/inclusive 

tourism.

FIRST
MULTIPLIER

Zöld-Aktív Social Cooperative 
and 

People First Association

First multiplier 
event for disabled 
people in Hungary

HUNGARY

3



The participants learned how 

to use the World-Café, OPERA 

and Opens-Sessions methods 

as well as various evaluation 

techniques. The late-night work 

sessions were accompanied 

by practical explorations of 

good and bad examples of bar-

rier-free and inclusive tourist 

offers.

The participants were able to 

get to know the treetop path 

in Hainich, the Wartburg and 

the Bachhaus in Eisenach, 

With the fi rst pivotal training for trainers in 

inclusive tourism in Behringen, a fi rst central 

milestone in the project was reached.

14 future trainers and approximately the 

same number of accompanying and support 

persons took part in the 5-day training.

Classic lectures were practically not on the 

program. Considering the non-formal and 

constructivist approach to learning, even 

people with disabilities worked with other ex-

perts to develop the learning content.

In addition to the basic topics of inclusion, 

self-determination, peer counseling, require-

ments for barrier-free and inclusive travel as 

well as learning and training methods, test-

ing various moderation and work techniques 

were on the agenda.

BEHRNINGEN,
GERMANY

4.-10.11.2019

Central training 
of peer experts in 
inclusive tourism

GERMANY
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the Point Alpha memorial in 

Geisa and the city of Erfurt. 

Here the employees of Touris-

mus GmbH and the disability 

offi  cer of the city of Erfurt 

presented the strategies and 

offers for barrier-free tourism.

In the end, the participants 

were highly motivated and 

well prepared to pass on their 

knowledge to at least 5 other 

experts in their home coun-

tries by spring 2020.



3RD TRANSNATIONAL 
PROJECT MEETING

Behringen (Thuringia) 4-6 November 2019

Web:

www.peeract.eu

Facebook: 

@Peer-act-Inclusive-Tourism

If you are interesed about our PeerAct project 

and want more information follow us on:

While the training of the peer experts in inclusive tourism was ongoing, the project managers of the 6 

project partners met to discuss the project progress, the goals which were already achieved and the 

new tasks. 

The focus was on the completion of the methodology, the peer-act peer-expert course as well as public 

relations and the preparation of the interim conference in Bossolasco (Unione Montane, Alta Langha 

in Piedmont) on April 21, 2020.


