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MIT! - MAKE IT ACCESSIBLE!
Προώθηση της δυνατότητας των ηλικιωμένων και των
ατόμων με αναπηρία να πραγματοποιούν ταξίδια χωρίς
περιορισμούς πρόσβασης ή άλλους φραγμούς, μέσω της
υιοθέτησης καινοτόμων στρατηγικών μάρκετινγκ που
βασίζονται στην ενημέρωση των ειδικών απαιτήσεων και
αναγκών προσβασιμότητας, καθώς και στην ενεργό
συμμετοχή για την κοινωνική ενσωμάτωση
NEW SLETTER 2 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010: MIT! ΟΡΟΣΗΜΟ 1 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ MIT! / ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΑΝΔΙΑ

Το Ευρωπαϊκό έργο «MIT!» βασίζεται σε
μια καινοτόμο προσέγγιση μάρκετινγκ με
στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας
και
της
ανταγωνιστικότητας
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
του
τουριστικού κλάδου, εστιάζοντας στην
ευαισθητοποίηση και την αναβάθμιση των
προσόντων των στελεχών τους σε θέματα
που αφορούν τον προσβάσιμο τουρισμό.

.

ΜΟΝΤΕΛΟ MIT! ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ &
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ

E - Εμπειρίες
 3.A. Επαφή με την τοπική
κουλτούρα



3.B. Βιώνοντας την φύση
και τον Αθλητισμό

Η σύμπραξη του «MIT!» έχει
αναπτύξει ένα πρότυπο μοντέλο για
το σχεδιασμό και τη συγκριτική
αξιολόγηση
υπηρεσιών
προσβάσιμου
τουρισμού.
Είναι
σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε
να
προωθεί
την
διάχυση
πληροφόρησης
σε
πολλαπλά
επίπεδα σύνθετης πληροφορίας με
σαφή
και
διάφανο
τρόπο.
Επιπρόσθετα,
στοχεύει
να
βελτιώσει την κατανόηση των
ζητημάτων προσβασιμότητας, τις
απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών και
τουριστικών
συμφερόντων
των
ηλικιωμένων πολιτών και των
συγκεκριμένων ομάδων ατόμων με
αναπηρίες.



3.Γ. Εκπαίδευση και
κοινωνικές επαφές

Τα 3 επίπεδα που περιγράφουν την
της ολοκληρωμένης προσέγγισης
«Π-Υ-Ε» είναι:




Το σχέδιο «MIT!» επικεντρώνεται σε
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους και μια
σφαιρική αντίληψη των τουριστικών
προϊόντων και υπηρεσιών. Με αυτό το
τρόπο θα συμβάλλει στη βελτίωση της
πρόσβασιμότητας
των
ατόμων
με
αναπηρία και των ηλικιωμένων ατόμων,
και κατ’ επέκταση των μελών των
οικογενειών τους, σε δραστηριότητες
τουρισμού και ψυχαγωγίας και στη διά
βίου μάθηση. Απώτερος στόχος είναι να
αναβαθμιστεί η ποιότητας ζωής τους και η
δυνατότητα συμμετοχής σε κοινωνικές
δραστηριότητες.
Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από
έμπειρους εταίρους από πέντε χώρες
(Φινλανδία, Ελλάδα, Πολωνία Σλοβενία
και Γερμανία).
.

Π – Πρόσβαση
Υ - Υπηρεσίες
E - Εμπειρίες

Το μοντέλο επεκτείνεται περαιτέρω
με βάση τις παρακάτω κατηγορίες,
οι
οποίες
διαφοροποιούν
τα
επίπεδα Π-Υ-Ε:
Π - Πρόσβαση
 1.A. Πώς να φτάσετε εκεί




1.B. Είσοδος
1.C. Χρήση των υποδομών

Υ - Υπηρεσίες
 2.A. Υπηρεσίες Υγείας




2.B. Υπηρεσίες Μετακίνησης
2.Γ. Διατροφή

ΕΠΙΤΥΧΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Μ Ε
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ
Σε συνεργασία
με τις
περιφερειακές
ομάδες
στρατηγικής
συμβουλευτικές,
που συγκροτούνται σε όλες τις
χώρες που συμμετέχουν στο
έργο, οι εταίροι προχώρησαν
στον προσδιορισμό κριτηρίων
για τον προσδιορισμό του
επιπέδου ανταπόκρισης των
τουριστικών επιχειρήσεων στις
απαιτήσεις πρόσβασης και στις
ανάγκες
σε
παρεχόμενες
υπηρεσίες καθως και τουριστικά
ενδιαφέροντα των κοινωνικών
ομάδων
στις
οποίες
απευθύνεται το έργο.
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.mit-makeitaccessible.eu
Επικοινωνία:
ALLWEB SOLUTIONS
κα. Μυρτώ Μανούσακα
τηλ. 210 7474774
mmanousaka@allweb.gr
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα έκδοση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη
της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν

