Ο προσβάσιμος τουρισμός στοχεύει στο να διευκολύνει όλους τους ανθρώπους προκειμένου να
απολαμβάνουν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες. Οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες (και οι οικογένειές τους),
οι ηλικιωμένοι που έχουν κινητικές δυσκολίες, αλλά και οι νεότεροι που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο
έχουν εξειδικευμένες ανάγκες σ’ ότι αφορά την προσβασιμότητα και αναζητούν διαφορετικές εμπειρίες.
Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γηράσκει ταχέως: μέχρι το 2050 ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών θα
είναι 3 φορές υψηλότερος σε σχέση με το 2003.
Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ δραστήριοι και
θέλουν να ταξιδέψουν, θέλουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες
που τους προσφέρονται κατά τη συνταξιοδότησή τους. ενώ θα
υπάρξουν και άλλοι για τους οποίους η κινητικότητα είναι ένα
πρόβλημα – ο προσβάσιμος τουρισμός έρχεται να καλύψει
αυτές τις ανάγκες. Οι ηλικιωμένοι συχνά θέλουν να ταξιδεύουν
εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου, όταν είναι πιο ήσυχα
(και συχνά φθηνότερα). Αυτός είναι ένας άλλος τομέας, όπου
νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορούν να εξετάσουν το
ενδεχόμενο αύξησης του μεριδίου αγοράς τους. Η κάλυψη των
αναγκών των ηλικιωμένων, η κατανόηση των δραστηριοτήτων
που μπορούν να απολαύσουν και ποια η διαφορά από εκείνες
των νέων οικογενειών είναι θέματα που σχετίζονται με τον
προσβάσιμο τουρισμό.
Το συγκεκριμένο έργο θα στοχεύσει σε αυτήν την πολύ μεγάλη αγορά, η οποία προσφέρει πολλές
δυνατότητες σε επιχειρηματίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς επίσης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Επιπλέον, σπουδαστές στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού, αλλά και σε άλλους τομείς που
περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση πελατών, αποτελούν τμήμα της ομάδας στόχου
Το έργο θα παράξει:
Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ένα online Δίκτυο
AccAdvisor – ένα online εργαλείο αξιολόγησης της
προσβασιμότητας
FairAccess – ένα βασικό μοντέλο πιστοποίησης

The project team at first meeting in San Sebastian

Στους εταίρους του έργου περιλαμβάνονται οι: CDEA (Ισπανία), Errotu (Ισπανία), Bridgwater και Taunton
College (Ηνωμένο Βασίλειο), AGE UK BANES (Ηνωμένο Βασίλειο), T2-Consulting (Ηνωμένο Βασίλειο), pconsulting (Ελλάδα) Maribor Tourism School (Σλοβενία) και EfVET (Βέλγιο). Ένας άλλος εταίρος, το HaagaHelia (Φινλανδία), θα παρέχει την τεχνογνωσία του στο co-design. Η ομάδα διαθέτει ειδικούς που
εργάζονται ήδη με ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

