Zaproszenie na szkolenie
„Obsługa osób z niepełnosprawnościami w punkcie IT”
Turystyka osób z niepełnosprawnościami to zagadnienie, którego istota rośnie z każdym
rokiem. Umożliwienie dostępu do rekreacji i wypoczynku wszystkim osobom, bez względu
na ich ograniczenia (wynikające z niepełnosprawności czy wieku) jest wciąż aktualnym
wyzwaniem dla całej branży turystycznej. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom i mając
na celu stały wzrost jakości usług turystycznych przygotowaliśmy szkolenie dotyczące
kompleksowego podejścia do tematyki podróżowania osób z niepełnosprawnościami,
począwszy od spraw ogólnych takich jak, pojęcia czy aspekty prawne funkcjonowania osób
z niepełnosprawnościami, aż po wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, we współpracy
z organizatorami turystyki w regionie.

Szkolenie poprowadzą

Małgorzata i Kamil Kowalewicz
blogerzy, podróżnicy, pracujący na co dzień na etacie i posiadający własną działalność
gospodarczą. Jak o sobie piszą „jesteśmy małżeństwem pełnosprawnej kobiety
i niepełnosprawnego mężczyzny, którzy pokazują, że niepełnosprawność nie uniemożliwia
odkrywania świata, ale wymaga zmiany podejścia do niego”. Wspólnie prowadzą bloga
robimypodroze.pl, gdzie piszą nie tylko artykuły z podróży, ale także opracowują
przewodniki po krajach, miastach i ich atrakcjach. Wspólnie zwiedzili ponad 30 krajów,
do których wyjazdy zorganizowali samodzielnie, bez udziału biur podróży.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie zgłoszeń
na adres m.olejniczak@zrot.pl do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
do dnia 08.12.2021.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się: imię, nazwisko uczestnika, nazwa reprezentowanej
instytucji, adres-email.
Wydarzenie jest współfinansowane przez Polską Organizację Turystyczną. Udział jest w nim
bezpłatny. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

Plan szkolenia:
10.12.2021, godz. 10.00-15.00

I.

Moduł teoretyczny – ogólny, w którym omówione zostaną definicje, prawo, cechy
oraz savoir vivre związany z osobami z niepełnosprawnościami, a także transport,
noclegi, zwiedzanie.

II.

Moduł praktyczny – niepełnosprawność w praktyce. W tym bloku skupimy się na
wykorzystaniu wiedzy z poprzednich modułów w praktyce. Podpowiemy na co
zwrócić uwagę tworząc dostępne trasy zwiedzania, na co zwrócić uwagę osoby
z niepełnosprawnościami, która rezerwuje transport czy nocleg.

III.

Podsumowanie i dyskusja.

