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Oba szkolenia odbyły się w Santa 
Maria degli Angeli w Asyżu, we 
Włoszech, jako zintegrowany kurs i 
praktyczne warsztaty. Uczestnicy – 
reprezentanci małych i średnich 
przedsiębiorstw działający w branży 
turystycznej z czterech krajów 
członkowskich UE – Włoch, Słowenii, 

Polski i Hiszpanii odegrali czynną rolą 
w sesjach szkoleniowych mających na 
celu zdobycie wiedzy i umiejętności, 
które przygotują ich do pełnienia roli 
„mentorów” i doradców przyszłych 
uczestników kursu online projektu 
AppTourYou (ATY). 

Wykłady zostały podzielone na osiem 
sesji dotyczących: rynku turystyki bez 
barier, analizy biznesowej, wymagań 
turystów, uniwersalnej konstrukcji 
budynków, obiektów i usług, inspekcji 
dostępu, informacji i marketingu. 
Zajęcia były prowadzone przez 
ekspertów zewnętrznych 
współpracujących przy projekcie ATY. 
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Oprócz przedmiotów teoretycznych, 
warsztaty obejmowały także ćwiczenia 
praktyczne dotyczące zagadnień 
prezentowanych podczas sesji 
porannych. 

Ocena szkolenia z wykorzystaniem 
metody  „Blended Learning” 

W trakcie szkolenia 
przeprowadzonego przez APP TOUR 
YOU z wykorzystaniem metody 
„Blended Learning” partnerzy i 
uczestnicy zostali poproszeni o ocenę 
struktury, treści i realizacji szkolenia, 
która miała dostarczyć organizatorowi 
istotnych informacji zwrotnych na 
temat wykonanej pracy. Ocena 
uczestników dotycząca współpracy 
partnerów, treści szkolenia i 
przygotowania wykładowców była 
pozytywna. 

 

Bezpośrednie szkolenie face to face  
pozwoliło wszystkim uczestnikom 
szkolenia zrozumieć ich rolę jako 
koordynatorów oraz wzbogacić zestaw 
szkoleniowy ATY poprzez wyraźne 
określenie zakresu ich obowiązków. 

Ocena pokazuje, że pomoc udzielona 
przez partnerów krajowych na etapie 
rekrutacji i przygotowania jest 
niezwykle istotna i zostanie 
zwiększona w przyszłości. 

 
Co oznacza dla Ciebie Turystyka 
Bez Barier? Na to pytanie istnieje 
tylko jedna odpowiedź!  

 

Dyrektorzy i właściciele małych i 
średnich przedsiębiorstw działających 
w branży turystycznej, którzy pragną 
uczestniczyć w Kursie Online 
„Turystyka Bez Barier” na początku 
2017 r., mogą zapisać się do 
Newslettera APP TOUR YOU, aby 
otrzymać zawiadomienie o 
rozpoczęciu procesu Rejestracji na 
jesieni.  

Aby zapisać się do 
naszegonewslettera prosimy  
zarejestrować się pod adresem: 
http://eepurl.com/bNKPvf  
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Profil partnera: PREMIKI Social Enterprise, Słowenia 
http://www.premiki.com/ 
 
Premiki to przedsiębiorstwo 
poświęcone osobom 
niepełnosprawnym, ich rodzinom i 
przyjaciołom. Wierzymy w koncepcję 
„turystyka dla wszystkich”, gdzie 
niepełnosprawność, wiek i inne 
okoliczności nie stoją na przeszkodzie 
do stworzenia lepszego, bardziej 
otwartego i godziwego życia 
codziennego. Premiki działa na dwa 
sposoby. Jako biuro podróży 
oferujemy różne oferty turystyczne dla 
różnych grup docelowych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych potrzeb naszych klientów. 
 

 
 
Większość naszych klientów wybiera 
specjalne opcje dostosowane do ich 
własnych potrzeb. W tym dziale firmy 
tworzymy różne oferty wakacyjne, 

które zwykle nie są dostępne w innych 
biurach podróży. Druga część naszej 
firmy działa jako instytut poświęcony 
rozwijaniu i promowaniu koncepcji 
„turystyka dla wszystkich” w Słowenii i 
za granicą.  
Organizujemy różnego rodzaju 
szkolenia dla branży turystycznej 
dotyczące turystyki bez barier, 
udzielamy konsultacji organizacjom 
turystycznym i angażujemy się w 
różnego rodzaju międzynarodowe 
projekty w dziedzinie turystyki dla 
wszystkich.  
 

 
 
Premiki działa jako małe 
przedsiębiorstwo społeczne, w którym 
dążymy do osiągnięcia celu 
społecznego, jakim jest uczynienie 
Słowenii bardziej otwartej i 
zatrudniamy osoby z różnego 
rodzajami niepełnosprawnościami.  
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Partnerzy APP TOUR YOU  

 

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

 
 
  Hiszpania   
             
http://web.gencat.cat/ca/temes/turisme/  
 
 

 ASM, Market Research and 
Analysis Centre, Polska 
http://www.asm-poland.com.pl/  

  

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

   HOTREC Belgia  
http://hotrec.eu  
 

  INCIPIT, Wlochy 
http://www.incipitconsulting.it/  
 
 

 

  

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. 

 
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  


