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Програма навчання
I) InRuTou проводить:
тренінги з туризму, які надають вам знання,
навички та ставлення.
Це включає:
• он-лайн програму,
• 2 тренінги, в Румунії та Австрії.
Час:
• червень – грудень 2014
II) Ви проводите:
пілотні тренінги у вашій громаді, щоб
передати знання, навички та ставлення.
Це включає:
• он-лайн програму,
• семінари для громади.
Час:
• січень – червень 2015

Більше інформації:
Веб-сторінка проекту: www.inrutou.eu
Контактні особи:Надія Шевченко, Тамара Малькова.
Організація: МБО ІЦ «Зеленее досьє».
Email: ecoweek@bg.net.ua
Disclaimer: The project InRuTou has been funded with support from the European
Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

Інновації в сільському туризмі
Консультації з громадою
12 травня 2013 року, с. Банилів-Підгірний,
Сторожинецький район, Чернівецька область

Передумови
Туризм є потужним засобом розвитку гірського села; він
пропонує фантастичні можливості для прийдешніх поколінь,
створює нові робочі місця. Однак, громади гірських сіл часто
виявляються виключеними із новітніх процесів економічного
розвитку, - через обмежений доступ до відповідного навчання.

Мета

Довгострокові вигоди

InRuTou
прагне
підтримати
розвиток
збалансованого
сільського
туризму
шляхом
запровадження
інноваційних
тренінгових підходів у галузі
туризму для місцевих громад.

Ви отримаєте інноваційний набір
навичок і знань, що дозволить вам
успішно працювати у сфері
туризму.
У
довгостроковій
перспективі – це підвищення вашої
конкурентоспроможності
на
місцевому та міжнародному ринку
праці.

InRuTou пропонує застосувати
інноваційні технології нових медіа
для
поліпшення
професійної
туристичної освіти.

Що InRuTou може зробити
для вас?

Що ви можете зробити для
InRuTou?

• Навчити вести туристичний
бізнес!
• Познайомити та з’єднати з
носіями європейського досвіду!
• Надати
необхідні
знання,
навички та ставлення до
туризму!
• Допомогти
оволодіти
інструментами
створення
власного бізнесу!
• Сприяти у використанні нових
медіа
для
пропаганди
культурних
цінностей
та
розвитку вашого продукту!
• Допомогти підвищити цінність
вашої природної та культурної
спадщини!
• Пропагувати ваш туристичний
потенціал
на
міжнародних
заходах!
• Заохотити вас передавати
набуту кваліфікацію до всієї
громади!

• Розповісти про свою культуру –
про традиції, обряди, ремесла!
• Показати своє довкілля –
ландшафти, живу природу,
особливості!
• Сказати про свої соціальні,
економічні та екологічні потреби!
• Цікавитися, вчитися і бути
готовим
передати
набуті
навички, знання і ставлення!
• Надихати проект своєю участю і
зацікавленістю!

www.inrutou.eu

