Profesinis mokymas užtikrinant visiems prieinamas
turizmo paslaugas
http://abilityadvisor.eu/
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Projektas TAD yra finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos
profesinio mokymo strateginės partnerystės lėšomis.
2 TARPTAUTINIS SUSITIKIMAS
Data: Birželio 5-6, 2018 Vieta: Turinas, Italija Priimančioji organizacija: ENGIM PIEMONTE
Sutikimo metu partneriai aptarė projekto progresą, sukurtus produktus, rezultatų sklaidą bei
tolimesnius projekto įgyvendinimo etapus.
Pirmasis projekto rezultatas – visiems prieinamo turizmo paslaugų apžvalgos ataskaita.
Susitikimo metu projekto partneriai aptarė baigiamuosius šio dokumento pristatymo darbus bei
jo sklaidos planą. Projekto viešinimą koordinuoja vienas projekto partnerių – European
Network for Accessible Tourism ASBL (ENAT).

Nuotrauka: Projekto partnerių susitikimas, Turinas, Italija.
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Antrajame projekto etape planuojama parengti visiems prieinamų turizmo paslaugų
konsultanto programą. Susitikimo metu projekto partneriai sutarė dėl bendro darbų plano bei
konkrečių užduočių mokymo programos sukūrimui. Mokymo programų temos bus išdėstytos 6
aktualiuose moduliuose.

Nuotraukos: Projekto partnerių susitikimas, Turinas, Italija.
3-iasis projekto partnerių susitikimas vyks Portugalijoje, 2019 m. kovo 20-21 dienomis.
Priimančioji organizacija: TecMinho – Associação Universidade-Empresa para o
Desenvolvimento.

Pirmoji TAD projekto ataskaita: Situacijos apžvalga
Viena svarbiausių šiandieninės ES turizmo rinkos problemų – visiems prieinamų paslaugų
plėtra. Turizmo įmonės turi patenkinti augantį vyresnio amžiaus lankytojų skaičių, daugelis
kurių turi specialių poreikių lygiaverčiam paslaugos prieinamumui. Lygias galimybes
reglamentuojantys teisės aktai taip pat nurodo būtinybę didinti galimybes platesniam žmonių
ratui pasinaudoti turizmo paslaugomis, o įmonės, kurios gali prisitaikyti prie šių reikalavimų,
turi galimybę apimti didesnę rinkos dalį.
TAD projekto situacijos apžvalgoje siekiama prisidėti prie tokios bendros atviros sistemos
kūrimo bei remti suinteresuotų šalių pastangas remti turizmo paslaugų prieinamumą.
Ataskaitoje pateikta informacija aktuali ir profesinio mokymo (VET) teikėjams, mažoms ir
vidutinėms įmonėms (MVĮ) bei politinius sprendimus priimantiems asmenims – dokumente
patekta informacija išdėstyta atsižvelgiant į kiekvienai šių grupių aktualias sritis.
Pasitelkę partnerių tinklą TAD projekto bendradarbiai šioje apžvalgoje atliko išsamius tyrimus,
susistemino informaciją apie profesinio mokymo teikėjų paslaugas, mažų ir vidutinių patirtį
šioje srityje, ją apibendrino ir papildė naudodamiesi viešai pateikiamos informacijos resursais.
Situacijos apžvalgą papildo ir profesinio rengimo įstaigų bei verslo įmonių gerosios praktikos
pavyzdžiai.
Dokumente pateikiami Lietuvos, Belgijos, Italijos ir Portugalijos įmonių ir profesinio mokymo
įstaigų pasiūlymai atskleidžia šiuolaikinės rinkos poreikius. Turizmo srities įmonių apžvalga
atskleidžia, kaip šiandien teikiamos paslaugos gali būti pritaikomos specialių poreikių
turintiems asmenims, o visiems prieinamo turizmo konsultantas gali prisidėti prie šių įmonių
sėkmės teikiant panašias paslaugas.
Ataskaitoje siekėme temą apžvelgti įvairių aspektų perspektyvoje ir patraukliai papasakoti
visiems pritaikyto turizmo istoriją, – teigia projekto partneriai.
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Ateityje situacijos apžvalgos leidinys bus naudojamas rengiant ir papildant profesinio mokymo
programos „Visiems prieinamo turizmo paslaugų konsultantas“ mokymo medžiagą.
Temos, kurios aptartos esamos visiems prieinamo turizmo paslaugų situacijos apžvalgoje,
atspindi dvi perspektyvas: profesinio mokymo institucijos ir verslo įmonės. Požiūrių
skirtingumas, jo išdėstymo savitumas atspindi ir šiandieninę situacijos įvairovę, būtiną jautrų
situacijos suvokimą, atsižvelgiant į joje dalyvaujančias grupes ir organizacijas, tačiau bendra
vizija, kurios siekiama projekte yra unikali ir aktuali.
Susipažinkite su šia situacijos apžvalgą čia:
http://abilityadvisor.eu/wp-content/uploads/2018/09/TAD-Research.pdf

Sekite mus TAD projekto Facebook paskyroje
https://www.facebook.com/TAD-The-Ability-Advisor-535745953439730
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TAD Projekto partnerio pristatymas
Šiame naujienlaiškyje tęsiame projekto partnerių, dirbančių įvairiose turizmo, prieinamo
visiems, srityse, pristatatymą.

European Network for Accessible Tourism,
Belgium (Project Partner)
ENAT - Belgijoje 2008 m. įsteigta visoje Europoje veikianti nepelno siekianti asociacija
- visiems prieinamo turizmo tinklas. Jos tikslas: "Europos turizmo vietoves, produktus
ir paslaugas padaryti prieinamas visiems keliautojams ir skatinti visiems prieinamą
turizmą visame pasaulyje".
ENAT tarptautinė narystė jungia nacionalines ir regionines turistines organizacijas,
lankytinas vietas, turizmo ir kelionių sektoriaus įmones, mokslinių tyrimų organizacijas,
nevyriausybines organizacijas, universitetus ir privačius konsultantus.
ENAT sukūrė partnerystės ryšius ir pasirašė bendradarbiavimo memorandumus su keliomis
įtakingomis organizacijomis, įskaitant Pasaulio turizmo organizaciją, "Lonely Planet", "Blue
Flag International", Tarptautine socialinio turizmo organizacija, siekiant kurti, dalintis ir vystyti
gerąją praktiką visiems prieinamo turizmo srityje tiek Europoje, tiek visame pasaulyje.
Per pastaruosius 10 metų ENAT parengė net keletą mokymo programų turizmo srityje.
Keletas jų buvo parengtos ES profesinio mokymo programų (Leonardo ir ERASMUS+), ES
konkurencingumo ir inovacijų programų finansavimo
pagalba.
“Džiaugiamės, kad esame vienas „Visiems prieinamo
turizmo paslaugų konsultanto“ projekto partnerių,
sako Ivor Ambrose, ENAT generalinis direktorius. "Šis
novatoriškas projektas leis ENAT prisidėti prie naujo
profesinio vaidmens turizmo sektoriuje vystymo,
padidinti ES gyventojų supratimą apie paslaugų
prieinamumą ir įtrauktį bei paremti įmones, norinčias
prisidėti prie visiems atviros turizmo rinkos".
ENAT nariai pastebi, visiems turizmo paslaugų vertę
kuriantiems grandinės nariams reikia daug žinių apie
paslaugų prieinamumą. Rengiant mokymo medžiagą
TAD projekto nariai įsipareigoja plėsti suinteresuotųjų
šalių bendradarbiavimo ratą, kurti naujas partnerystes
rengiant ir skleidžiant mokymo medžiagą.
ENAT, kartu su kitais TAD partneriais, projektas
leidžia pritraukti naujų profesionalų į turizmo sektorių,
o paslaugų gavėjams užtikrinti geresnę paslaugų patirtį, ypatingą dėmesį skiriant tiems, kurie
turi konkrečius prieigos poreikius.
Nuotrauka: ENAT darbuotojai ir tinklo nariai, Airija.
Apsilankykite ENAT interneto svetainę: www.accessibletourism.org
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TAD koordinatorius

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Lietuva

Vaida Sinkevičienė
El. paštas: projektai@paneveziodrmc.lt
Adresas: J. Basanaviciaus g. 23A
Panevėžys, LT-36205 Lietuva
www.paneveziodrmc.lt

TAD Partneriai

European Network for Accessible Tourism, Belgium

Bluebook S.r.l. (Italy)

ENGIM Piemonte (Italy)

Associacao universidade empresa para o
desenvolvimento tecminho (Portugal)

Šis naujienlaiškis yra išleistas įgyvendinant
Erasmus+ programos finansuojamą projektą
Nr. 2017-1-LT01-KA202-035218.

Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija ar Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūra negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą..
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