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"Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni, da se komisija strinja z vsebino; vsebina odraža samo stališča avtorjev in 

komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli uporabo podatkov, ki jih vsebuje" 

 

Kaj smo počeli 
 

V zadnjih mesecih je bila ekipa precej zaposlena; ukvarjali smo se z začetno diseminacijo projekta 

različnim organizacijam in posameznikom, iščemo ljudi in organizacije, ki bi lahko prejeli naziv “šampijon” 

na področju dostopnega turizma; organizirali smo multiplikacijska dogodka v San Sebastianu (Španija) in 

Mariboru (Slovenija) in okroglo mizo na konferenci  EfVET v Solunu, Grčija. 

 

Dogovorili smo se, da bomo v naši prihodnji komunikaciji in v tečaju, ki ga bomo oblikovali, uporabljali 

izraz “vključujoči turizem” (čeprav ne moremo spremeniti imena projekta). 
 

 

Po skupnem usposabljanju učiteljev v Tauntonu (Združeno kraljestvo) maja načrtujemo usposabljanje, 

pisanje učnih virov in oblikovanje dveh tečajev; naši ciljni skupini sta obstoječa podjetja in študentje 

gostinstva; ker gre za različni skupini, bomo pripravili dva tečaja – podobna, ampak prilagojena za vsako 

ciljno skupino. Pripravili bomo tudi osnovni tečaj za dijake stopnje 2/3, ki pa bo oblikovan tako, da bo 

olajšal poučevanje na višjem nivoju (5/6). 

 
Partnerji v projektu GROWMAT 
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Multiplikacijski dogodek Slovenija 

 

Oktobra poteka v  Mariboru veliko dogodkov v 

okviru Festivala Stare trte. Srednja šola za 

gostinstvo in turizem  Maribor je pri teh dogodkih 

prav tako zelo aktivna. 12. oktobra 2017 je tako 

šola organizirala tečaj »Sodobni trendi v 

turizmu«. Na seminarju so predavali učitelji šole 

in predstavniki potovalnih agencij. 

 

 
 

Seminarja so se udeležili predstavniki 

potovalnih agencij in hotelov iz regije, dijaki  

SŠGT Maribor kakor tudi dijaki iz Hrvaške in 

Makedonije, ki o bili takrat gostje na šoli. 
 

Projekt GROWMAT sta predstavila učitelj 
turizma in koordinator projekta na šoli Janko 

Štruc in dijakinja Kim Neubauer, ki je zelo 

aktivna v mednarodnih projektih. 

 

 

In drug dogodek v San Sebastianu 

 

 
 

31.  oktobra pa so trije partnerji v projektu  

GROWMAT (CDEA, Errotu - arhitektura za 

oblikovanje personaliziranih terapevtskih 

okolij in Hotel Advisor Consulting -

management, marketing and hotel 

counselling) organizirali konferenco o 

dostopnem turizmu v prostorih CDEA.  

 

S tem dogodkom smo želeli dvigniti 

ozaveščenost med delavci in prihodnjimi 

hotelskimi in turističnimi podjetniki glede 

potrebe po ustvarjanju novih poslovnih 

priložnosti v dostopnem turističnem sektorju, 

podaljšanju sezone in zadovoljevanju potreb 

vsakogar. 

 

Dostopni turizem pomeni vključujoči turizem, 

torej za vse ljudi, ki imajo kakršnokoli 
funkcionalno različnost zavoljo mobilnosti, 

sluha, vida, kognitivnih, intelektualnih ali 

psihosocialnih razlogov, pa tudi za starejše ali 

tiste z začasno funkcionalno raznolikostjo. 

 

Namen projekta GROWMAT je ustvariti 

izobraževalne programe za dostopni turizem, 

spodbujati druge možnosti za širjenje turizma 

izven sezone in vzpostaviti mreže 

sodelovanja med izobraževanjem, podjetji, 

nevladnimi organizacijami in socialnimi 

podjetji. 

 

Tekom dneva so sodelovale tudi druge 

organizacije: Bask za vse ("Turizem za vse 

ljudi"), Fondacija Iddeas za vključujoči  
marketing, SECOT (Združenje seniorjev za  

tehnično sodelovanje),  AFAGI (Združenje 

sorodnikov in prijateljev bolnikov z 

Alzheimerjevo boleznijo in drugimi 

demencami v pokrajini Gipuzkoa), ELKARTU 

(koordinator za bolnike s psihično 

invalidnostjo pokrajine Gipuzkoa), Pokrajinski 

svet pokrajine Gipuzkoa,  Mestni svet mesta 

Donostia - San Sebastián,  Hotel Zenit in 

Gostoljubno združenje San Sebastián. 
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Podjetja, ustanove in združenja so razpravljali 

o položaju dostopnega turizma v pokrajini 

Gipuzkoa in ugotovili, da je stanje veliko 

boljše kot na drugih področjih, vendar je še 

veliko stvari, ki jih je treba izboljšati, prav 

tako je treba povečati ozaveščenost in 

zagotoviti prepoznavnost vsem pobudam, o 

katerih se še ni poročalo. Zuriñe de Anzola iz 

“Bask za vse” je poleg tega poudaril da, 

"čeprav mnogokrat administracija uvaja 

ukrepe v korist ljudi s funkcionalno 

raznolikostjo, se morajo ljudje naučiti, kako 

se povezati z ljudmi z različnimi potrebami”. 
 

    
 

To je bil zelo uspešen dogodek, s ciljnim 

občinstvom, ki se je zelo zanimalo za projekt 

GROWMAT. 

 

Konferenca EfVET  – Oktober 2017 

Delo in izobraževanje usklajeno s prihod-
nostjo 

Še en dogodek je potekal oktobra  – med-

narodna konferenca EfVET v Solunu, Grčija. 

Udeležilo se je je več kot 200 udeležencev, 

večinoma iz evropskih držav, pa tudi iz Rusije, 

Hongkonga in ZDA. 

V okviru konference je potekala tudi okrogla 

miza, ki se je je udeležilo 14 ljudi, ki so želeli 

izvedeti več o našem projektu. Še zlasti sta se 

zanimali dve organizaciji iz Finske, ki želita 

sodelovati z našo finsko partnersko 

organizacijo Haaga-Helia University of 

Applied Sciences.  

 

 

In imeli smo srečanje …….. 
Maribor  

 

Drugo mednarodno srečanje projektnega 

tima je potekalo v novembru v Mariboru, 

Slovenija. 

 

 
 

Obiščite našo spletno stran ……. 
 

Pridite in se pridružite skupnosti GROWMAT, kjer 

se prične resnično življenje.  Se vidimo. 

 

www.growmat.eu 

 

 

http://www.growmat.eu/

