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Iepazīstinam ar projektu T-Gids

SUSTENTO
Antonijas iela 24 - 6
Rīga, LV 1010
http://www.sustento.lv

Šī ir pirmā ziņu lapa, kurā sniedzam jaunāko informāciju par TGuide (T-Gids) projektu, aizraujošu iniciatīvu, ko uzsākušas 9
organizācijas. Projektu atbalsta Eiropas Savienības Mūžizglītības
programma „Leonardo da Vinči”.

Email: info@t-guide.eu
Website: www.t-guide.eu

Iniciatīva attiecas uz diviem nozīmīgākajiem izaicinājumiem
mūsdienu Eiropas
sabiedrībai: darba tirgus iespēju
paplašināšanu un sociālās iesaistes veicināšanu.
Projekta mērķis ir izstrādāt ES piemērotu apmācību modeli un
Tūrisma gidu apmācības rokasgrāmatu darbam ar cilvēkiem,
kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi.
Apmācību līdzeklis, kas pamatojas uz interneta resursiem, tiks
piedāvāts tūrisma gidiem, lai palīdzētu viņiem labāk apzināties
šīs mērķgrupas vajadzības un tām pielāgoties.
Apmācību kursu izvērtēs, veicot to tūrisma maršrutu pārbaudi
un atlasi, kas piemēroti apmeklētājiem ar intelektuālās attīstības
traucējumiem. Projekta partneri veidos apmācību un prasmju
novērtējuma struktūru ES līmenī. Rezultātā Eiropas valstīs
ceļotājiem tiks piedāvāts plašāks tūrisma maršrutu klāsts un

līdz ar to arī jaunas darba iespējas tūrisma gidiem un
kopumā tūrisma nozarei.
Mūžizglītības programma
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisjas atbalstu. Šī publikācija
[paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.

Skats no Austrijas...
Īstenojot moto „Dzīvo kā visi”, T-Guide (T-Gids) partnerorganizācija Lebenshilfe Graz und
Umgebung-Voitsberg izaugusi no mazām vecāku pašpalīdzības organizācijām 1960s gados
līdz lielākajam pakalpojumu sniedzējam cilvēkiem ar īpašam vajadzībām Austrijas provincē.
of Styria.

Atbalstot cilvēkus
Pēdējo gadu laikā daudziem cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām ir ievērojami uzlabojusies iespēja dzīvot
normālu dzīvi. Aizsardzības, aizbildniecības un
norobežošanas laiks ir pagājis. Reāla iesaistīšanās
daudzās sociālās dzīves jomās vairs nav tukši vārdi,
bet ir kļuvusi par īstenību. Atbalstot šo attieksmes
maiņu Lebenshilfe Graz
piedāvā plašu
pakalpojumu loku cilvēkiem, kam nepieciešama
personiska palīdzība, atbalsts un aprūpe, kas bieži
vien ir palīdzība arī ģimenēm. Atbalsts ietver:


Konsultāciju centrs un terapija.



Bērnu un ģimeņu departaments. Vecāki,
kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, var
saņemt plašu izglītības pakalpojumu klāstu,
palīdzību apmācībai un atbalstu ģimenei.



Dienas centrs. Dienas centros sniedz
palīdzību tiem, kam nepieciešama
daudzveidīga palīdzība. Kopā tiek organizēti
dienas darbi, cilvēki kopā gatavo ēdienu,
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dodas izbraukumos, muzicē, vingro, veic citas
radošas aktivitātes.


Darbs. Semināri un studijas dod iespējas
cilvēkiem ar īpašam vajadzībām vedikt
jēgpilnu darbu, iemācīties jaunas darības un
atklāt savus apslēptos talantus un prasmes.



Dzīve mājās, atsevišķos dzīvokļos, apmācība
dzīvei mājās un dzīvokļos.



Brīvā laika aktivitātes, sports, izglītība.
Piedāvā plašu aktivitāšu klāstu brīvā laika
pavadīšanai un izglītības programmas.
Piedāvā iespējas sastapt citus cilvēkus, apgūt
jaunas zināšanas un prasmes, valodas,
datorprasmes, citas iemaņas, kā arī ceļot.
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T-Guide projekts
Pēdējos 10 gados organizācija Lebenshilfe GUV
aktīvi ieviesusi ES projektus un piedalījusies tajos
gan kā projektu koordinatore, gan kā
partnerorganizācija. Rezultātā izstrādāti un
organizācijas pakalpojumu klāstā sekmīgi ieviesti
daudzi produkti, inovācijas un pakalpojumi
izglītības jomā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Organizācija atzīst, ka attiecībā uz tūrisma
organizāciju cilvēkiem ar intelektuālās attīstības
traucējumiem, liela problēma ir tā, ka tūrisma
pakalpojumos nav iekļauts nepieciešamais
pakalpojumu nodošinājums.
Galvenais T-Guide (T-Gids) mērķis ir uzsākt plašu
diskusiju ES par tūrisma organizēšanu cilvēkiem ar
intelektuālās attīstības traucējumiem un izstrādāt
kopēju rokasgrāmatu tūrisma gidu apmācībām,
nosakot kopīgus principus, metodiku un
rekomendācijas sociālās iesaistes darbam, prasmju
attīstībai un jaunu darba iespēju radīšanai.
Galamērķis ir vērsts uz to, lai cilvēki ar īpašām
vajadzībām
un
intelektuālās
attīstības
traucējumiem varētu ceļot un atpūsties tāpat kā
visi cilvēki.
Projekta sākumā notika 10 ļoti interesantas
pārrunas (intervijas), kurās piedalījās cilvēki ar
intelektuālās attīstības traucējumiem, tūrisma gidi
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no Grācas un Vīnes un Austrijas sociālās jomas
eksperti. Visi precīzi norādīja
to, kas ir
nepieciešams, organizējot ceļojumus cilvēkiem ar
intelektuālās attīstības traucējumiem.
Daži galvenie secinājumi, kas radās šo diskusiju
rezultātā:


Visi eksperti atzina, ka problēmas apzināšanās
un izpratnes veicināšana ir svarīgs solis, lai
spētu atbildēt uz mērķgrupu dažādajām
vajadzībām.



Attīstot apzināšanos un izpratni, eksperti
labāk spēs samazināt aizspriedumus un
rezervēto attieksmi pret palīdzību cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām vai pret iespēju būt par
ceļojumu gidiem šiem cilvēkiem.



Apmācībās nepieciešams iekļaut īsu
teorētisko kursu, kam sekotu praktisks darbs
ar mērķgrupu.



Mērķgrupai jāiesaistās apmācību procesā,
piemēram, ar prezentācijām.



Tūrisma gidus jāapmāca noteikt
ierobežojumus un arī viņiem jāmācās saprast
to, ka dažkārt „ar mazāk var sasniegt vairāk
(labuma)”.
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Ļoti būtiski ir samērot personiskās ieceres
un vienlaikus nekad neizturēties pret
cilvēkiem ar intelektuālās attīstības
traucējumiem kā pret bērniem.

Cilvēki ar īpašām vajadzībām interēsējas par tik
daudzām lietām. Viņi vēlas iesaistīties ikdienas
dzīvē un būt daļa no sabiedrības. Iesaistīšanās
nozīmē to, ka šiem cilvēkiem ir iespēja
piedalīties brīvā laika pasākumos, kultūras dzīvē
un izglītoties.
Projekts T-Guide (T-Gids) ir lielisks projekts
tūrisma nozarei un tūrisma gidiem, kas vērsts uz
to, lai celtu izpratni par tām vajadzībām, kādas ir
cilvēkiem
ar
intelektuālas
attīstības
traucējumiem, kā arī iedrošinātu šos cilvēkus
rast prieku ceļošanā vai nu pašiem vai kopā ar
draugiem un ģimeni.
1.
2.
T-Gids ziņu lapā Nr. 2 mēs sniegsim aprakstu par
3.
citu T-Gids partnerorganizāciju.

Lai parakstītos uz šo ziņulapu un mūsu ebiļeteniem, lūdzam lietot paraksta veidlapu šeit:
http://eepurl.com/INQ2L
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Pārskati par projektu TGids:
Lai nodrošinātu projektu T-Gids lūdzam sniegt
informāciju par tēmu – ceļojumu vadīšana
cilvēkiem ar intelektuālas attīstības traucējumiem.
Esam sagatavojuši 3 pārskatus, kas pieejami no
2014. gada 4.janvāra līdz 28. februārim.
Lūdzu iepazīstieties ar šiem pārskatiem T-Gids
mājaslapā: www.t-guide.eu and select the
Survey which suits you:
Pāskati:
Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.
Ceļotājiem un atbalsta personām.
Tūrisma gidiem, apmācību vadītājiem
dalībniekiem.

un

Mēs būsim pateicīgi par jūsu atsauksmēm un
viedokli, ja esat profesionālis, viesis vai tūrisma
objekta
īpašnieks
vai
pārvaldnieks.
Konfidencialitāte tiks ievērota.
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T-Guide projekta partneri
Austria

LEBENSHILFE-GUV
www.lebenshilfe-guv.at

Belgium

European Network for Accessible Tourism asbl.
www.accessibletourism.org

France

Italy

Latvia

Poland

European Federation of Tourist Guide Associations
www.feg-touristguides.org

ASIS - Consorzio Cooperative Sociali
www.consorzioasis.eu

The Latvian Umbrella Body for Disability
Organisations
www.sustento.lv
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
www.swspiz.pl

Spain

Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
www.legadoandalusi.es

Spain

Instituto de Formación Integral, S.L.U.
www.ifi.com.es

United Kingdom

Minster Development Centre Ltd.
www.minsterdevelopmentcentre.co.uk

T-GuiDE Newsletter – Winter 2013-14

5

