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APP TOUR YOU jest
Europejskim projektem
finansowanym ze środków
programu Erasmus+ w ramach
partnerstwa strategicznego na
rzecz kształcenia i szkolenia
zawodowego.
Celem APP TOUR YOU jest
przetestowanie nowych modeli
kształcenia dotyczących turystyki
bez barier (dostępnej dla osób

niepełnosprawnych) oraz
skutecznego rozpowszechniania
informacji, które są przeznaczone
dla małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) oraz
przedsiębiorców z branży
turystycznej. Poprzez
zastosowanie metody kształcenia
„Blended learning” (metoda
kształcenia łącząca tradycyjne
metody nauki - bezpośredni kontakt
z prowadzącym - z aktywnościami
prowadzonymi zdalnie przy
pomocy komputera) zaangażowani
w projekt przedstawiciele branży
staną się nauczycielami dla innych
przedsiębiorców zajmujących się
turystyką, a następnie będą
pomagać i doradzać liderom
biznesu turystycznego.
Wykorzystując Masowy Otwarty
Kurs Online (ang. Massive Open
Online Course, MOOC) oraz
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aplikację służącą do samodzielnej
nauki i przygotowaną specjalnie w
ramach projektu – szerokie grono
uczestników szkoleń zapozna się z
założeniami turystyki bez barier, a
także dowie się w jaki sposób
prawidłowo gromadzić i
rozpowszechniać informacje na
temat elementów ułatwiających
dostęp do budynków, wydarzeń,
czy usług. Dzięki projektowi
uczestnicy zdobędą nowe

umiejętności oraz stworzą sieć
współpracy w branży turystycznej.
Zyskają także możliwość
opublikowania informacji na temat
prowadzonej przez siebie
działalności w Europejskim
Katalogu Dostępnych Usług
Turystycznych (European
Accessible Tourism Directory),
Pantou (http://pantou.org).

Inauguracja projektu w Rzymie
The Inauguracja projektu APP
TOUR YOU odbyła się 16 i 17
listopada w Rzymie. W ciągu
dwudniowego spotkania partnerzy
wspólnie pracowali nad
harmonogramem działań w ramach
projektu, uwzględniając
opracowanie strategii
upowszechniania rezultatów,
stworzenie planu ewaluacji projektu,
przygotowania do
komplementarnych szkoleń

organizowanych w marcu 2016 w
Asyżu, a także prace nad
masowym otwartym kursem online
dotyczącym turystyki bez barier,
który zaplanowano na styczeń i luty
2017 roku. W ramach spotkania
podjęto także decyzję o
opracowaniu czterech
newsletterów oraz dwóch broszur
informacyjnych, które zostaną
wydane w trakcie trwania projektu.
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Profil partnera: TANDEM Social Cooperative, Włochy
Koordynatorem projektu APP
TOUR YOU jest TANDEM,
Kooperatywa Społeczna i
Integracyjna, która została
stworzona 16 grudnia 1997 roku
jako rezultat projektu „Turystyka dla
wszystkich” – realizowanego w
ramach programu UE. TANDEM
zatrudnia obecnie 34 pracowników,
spośród których 15 jest
niepełnosprawnych. Misją
organizacji jest wspieranie rozwoju
zawodowego osób dotkniętych
niepełnosprawnością oraz
zwiększanie ich szans na rynku
pracy.
Tandem posiada certyfikat ISO
9001:2008 w zakresie planowania,
zarządzania oraz świadczenia
usług wsparcia, doradztwa, szkoleń
i pomocy osobom
niepełnosprawnym oraz
dostarczania im niezbędnych
informacji; certyfikat dotyczy
również planowania i zarządzania
projektami unijnymi w obszarze
polityki społecznej. W ramach
działalności konsultingowej
Tandem zarządza centrum
informacji i usług doradczych na
temat niepełnosprawności, które
zajmuje się analizami dotyczącymi
rozwiązań prawnych, sprzętu
rehabilitacyjnego i rehabilitacji,
barier architektonicznych,
zatrudnienia, mobilności,

podróżowania, aktywności
sportowej i spędzania wolnego
czasu. TANDEM posiada również
dużą wiedzę i doświadczenie w
branży turystycznej, które zdobył
realizując krajowe i
międzynarodowe projekty związane
z promocją turystyki bez barier, a
także organizując działania i
specjalne wydarzenia na rzecz
mobilności oraz przeprowadzając
badania na całym obszarze swojej
działalności.

Jak mówi Anna Grazia Laura,
koordynatorka projektu, “Jesteśmy
niezmiernie zadowoleni, mając
możliwość rozwijania APP TOUR
YOU, ponieważ wierzymy, że
rezultaty projektu pomogą ulepszyć
sektor turystyczny w zakresie
wszystkich produktów i usług
dostarczanych w Europie. Naszą
główną grupą docelową są małe i
średnie przedsiębiorstwa, które
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stanowią kręgosłup branży
turystycznej, a zarazem stają się
coraz bardziej świadome roli
odgrywanej przez wysokiej jakości
usługi dla każdego rodzaju klienta”.
Anna Grazia dodaje: “Partnerstwo
jest ważnym atutem, który pozwala
osiągnąć ten cel, ponieważ
wszystkie organizacje
zaangażowanie w APP TOUR YOU
posiadają szerokie doświadczenie
w branży turystycznej i są świetnie
przygotowane do tego, by
przezwyciężyć bariery
ograniczające dostęp do usług
turystycznych”.
Zadaniem TANDEM jest
kierowanie projektem, stworzenie
oraz zarządzanie stroną
internetową projektu
(www.apptouryou.eu) a także
zbieranie i przygotowanie – wraz z
pozostałymi partnerami –
materiałów szkoleniowych na
potrzeby komplementarnych
szkoleń i kursu MOOC. TANDEM
odpowiada również za organizację
otwartego kursu online na temat
turystyki bez barier, a także
zajmuje się techniczną stroną
rozwoju specjalnej aplikacji do
samodzielnej nauki.

ramach inicjatywy „Roma per Tutti”
finansowanej przez władze Rzymu.
Dzięki projektowi zorganizowano
centrum kontaktowe oraz wycieczki
z przewodnikiem przeznaczone dla
osób niepełnosprawnych, a także
utworzono zintegrowane centrum
kontaktowe dla osób dotkniętych
niepełnosprawnością, które
powstało dzięki środkom z budżetu
INAIL, Włoskiego Biura
Rekompensat Pracowniczych;
TANDEM zrealizował także projekt
„A.D. ARTE”, sfinansowany przez
Ministerstwo Dóbr i Działań
Kulturalnych oraz Turystyki, który
obejmował szkolenia i badania na
temat dostępności 800 miejsc
związanych z dziedzictwem
kulturowym.
Na szczeblu europejskim TANDEM
był partnerem rozwijającym takie
projekty jak EU.FOR.ME
(“Szkolenia turystyczne dla
szerokiej grupy odbiorców”, gdzie
koordynatorem była Platforma
Działań Kulturalnych i
Edukacyjnych) oraz ITTI
(„Zwiększanie dostępności w
turystyce poprzez szkolenia”,
realizowanym w ramach programu
Leonardo Da Vinci, transfer
innowacji).

TANDEM był zaangażowany w
krajowe projekty związane z
turystyką bez barier, które
realizowano we Włoszech w
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Profil partnera: ENAT
Europejska Sieć Dostępnej
Turystyki, Belgia
ENAT – Europejska Sieć
Dostępnej Turystyki jest
organizacją non-profit założoną w
Belgii w 2008 roku. Jej misją jest
uczynienie europejskich produktów,
usług i miejsc turystycznych
dostępnymi dla wszystkich
podróżujących, a także promocja
turystyki bez barier na całym
świecie.
W ciągu ostatnich 6 lat ENAT
opracował szereg programów
szkoleniowych, spośród których
część uzyskało wsparcie z
Europejskiego Programu
Kształcenia i Szkolenia
Zawodowego oraz Programu
Ramowego na rzecz
konkurencyjności i innowacyjności.
“Cieszymy się, że APP TOUR YOU
uzyskał wsparcie z Unii
Europejskiej. To bardzo
innowacyjny projekt, dzięki któremu
ENAT będzie mógł wnieść do
sektora turystycznego, a
szczególnie do MŚP z tej branży,
swoje bogate doświadczenie oraz
szeroką gamę narzędzi
szkoleniowych i treningowych”,
zaznacza Ivor Ambrose, Dyrektor
Zarządzający Europejskiej Sieci
Dostępnej Turystyki.

“Opracowanie i rozpowszechnianie
szkoleń zawodowych oraz
profesjonalnych kursów dla
pracujących ciągle ewoluuje,
ponieważ zmieniają się potrzeby
rynku, a także pojawiają się nowe
technologie i metody nauczania”,
dodaje Ambrose.
APP TOUR YOU podejmie
wyzwanie przygotowania wysokiej
jakości materiałów szkoleniowych
na temat turystyki bez barier oraz
świadomości społecznej w zakresie
niepełnosprawności. Będzie je
również rozpowszechniać,
wykorzystując w tym celu
nowatorskie metody, które pozwolą
wzmocnić wiedzę i kompetencje
grupy docelowej, złożonej z
menedżerów oraz właścicieli MŚP.
	
  

Popularyzacja „kształcenia
otwartego” wśród menedżerów
sektora turystycznego
Główna rola Europejskiej Sieci
Dostępnej Turystyki w APP TOUR
YOU wiąże się z
rozpowszechnianiem informacji na
temat projektu i jego rezultatów, a
w szczególności z dbałością o to,
by MŚP z branży turystycznej
mogły z łatwością dołączyć do tego
przedsięwzięcia i dowiedzieć się
jakie korzyści przyniesie im udział
w szkoleniach. Chociaż projekt ma
charakter eksperymentalny, to
jednak celem MOOC jest
zaangażowanie w program elearningu setek firm. ENAT będzie
docierał do małych i średnich
przedsiębiorstw, wykorzystując w
tym celu własną, szeroką sieć
kontaktów oraz możliwości
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stwarzane przez media
społecznościowe.
SMEs Branża turystyczna szuka
nowych możliwości na zwiększenie
obrotów i zysku, dlatego też
jednym z warunków powodzenia
projektu będzie pokazanie małym i
średnim przedsiębiorstwom, jakie
działania mogą podjąć, by szybko
odnotować korzyści ekonomiczne.
W związku z tym, ENAT udostępni

rezultaty swoich badań w
rekomendacjach
podsumowujących projekt,
zwracając uwagę na najlepsze
praktyki upowszechniające ideę
turystyki bez barier w różnych
regionach Europy.
Odwiedź naszą stronę:
www.accessibletourism.org

Pantou.org – The European Directory of Accessible
Tourism Services
ENAT wraz z EWORX S.A.
przygotowali Europejski Katalog
Dostępnych Usług Turystycznych,
który można znaleźć pod adresem
http://pantou.org

Photo by PhotoAbility.com
Dotąd znalezienie informacji na
temat europejskich dostawców
usług turystycznych, które
spełniałaby potrzeby turystów
związane z dostępnością, było nie
lada wyzwaniem. Serwis Pantou,

stworzony dzięki wsparciu Komisji
Europejskiej, zawiera profile i dane
kontaktowe przedstawicieli branży
turystycznej, którzy oferują usługi
dostępne dla starszych lub
niepełnosprawnych turystów, a
także dla osób wymagających
stałej opieki lub wsparcia w trakcie
podróży.
" Pantou " jest greckim praca dla
" wszędzie"
“Pantou” powstał jako odpowiedź
na potrzebę stworzenia rzetelnego i
kompleksowego przewodnika po
wszystkich rodzajach usług
turystycznych bez barier. Jego
celem jest promocja MŚP,
szczególnie w sektorze
turystycznym, a także uczynienie
ich bardziej rozpoznawalnymi
wśród turystów oraz innych
reprezentantów tej branży.
Pantou obejmuje szerokie
spektrum dostawców usług
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turystycznych, począwszy od
obiektów noclegowych, przez
usługi transportowe i wycieczki, aż
po sprzęt oraz miejsca i atrakcje
turystyczne, które są dostosowane
do potrzeb osób
niepełnosprawnych, przewlekle
chorych lub posiadających inne
potrzeby związane z dostępnością.
Katalog Pantou:
• ułatwia wyszukiwanie
informacji na temat usług,
które są niezbędne do tego,
by turyści z jakimikolwiek
potrzebami w zakresie
dostępności mogli bez
przeszkód zorganizować
swój wyjazd,
• promuje dostawców, którzy
oferują usługi turystyczne
bez barier, wskazując gdzie
można jechać i co można
robić, nie obawiając się o
swoje bezpieczeństwo,
wygodę i komfort,
• zawiera odnośniki do
dodatkowych informacji,
które dotyczą dostępności
usług oferowanych przez
poszczególne miejsca i firmy
turystyczne, a także
znajdują się w specjalnym
systemie informacji lub w
sprawozdaniach składanych

przez przedstawicieli branży
turystycznej.
Odznaka dostawca Pantou

Projekt APP TOUR YOU to usługi
szkoleniowe dla małych i średnich
przedsiębiorstw, pozwalające im na
przystosowanie swoich usług do
wymogów katalogu Pantou.
Bezpośrednią korzyścią dla
wszystkich firm biorących udział w
projekcie będzie promocja ich
działalności w międzynarodowej
skali.
W następnym newsletterze APP
TOUR YOU opiszemy dwie kolejne
organizacje partnerskie. Aby
subskrybować newsletter oraz
nasze biuletyny, które tworzymy w
ramach projektu APP TOUR YOU,
zarejestruj się tutaj:
http://eepurl.com/bNKPvf
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APP TOUR YOU Partners

TANDEM Italy
http://www.tandem.coop/

Generalitet de Catalunya

ENAT – European
Network for Accessible Tourism, Belgium
http://www.accessibletourism.org/

HOTREC Belgium
http://hotrec.eu

http://web.gencat.cat/ca/temes/turisme/
INCPIT, Italy
http://www.incipitconsulting.it/
ASM, Market Research and
Analysis Centre, Poland
http://www.asm-poland.com.pl/

PREMIKI Social
Enterprise, Slovenia
http://www.premiki.com/

Polub APP TOUR YOU na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/443482555856530/?fref=ts
Odwiedź stronę internetową projektu APP TOUR YOU:
https://www.apptouryou.eu

Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus+, akcja:
Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia
zawodowego; Projekt nr. 2015-1-IT01-KA202-004675, CUP
G86G15000450006.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Agencja
Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
(EACEA) ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności
za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób
wykorzystania
zawartych
w niej
informacji.
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