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Online Nástroj kariérního poradenství, 

který je k dispozici na webové stránce 

projektu (https://restatproject.eu/career-

tools/), je již dokončen a je možné si jej 

vyzkoušet.  

Nástroj, který se skládá ze dvou prvků: Test 

schopností a Test osobnosti, identifikuje 

a shrne individualizované portfolio 

schopností a kompetencí v souladu se sadou 

9 návrhů zaměstnání v oblasti přístupného 

cestovního ruchu. 

Konsorcium projektu RESTAT se popáté 

a naposledy sešlo na mezinárodním 

projektovém setkání, které se konalo 4.–

5. února 2022 v Ostravě – třetím největším 

městě České republiky. Dostalo se mu vřelého 

přivítání Handy Clubem Ostrava. 

Meeting byl významným milníkem, který 

signalizoval, že po třech letech realizace se 

projekt RESTAT blíží ke svému konci.  

Hlavním předmětem setkání bylo dokončení 

IO4 – Nástroje kariérního poradenství, který 

bylo potřeba dodat k pilotnímu testování, 

plánovanému na tentýž měsíc. Při příležitosti 

společného setkání partneři také diskutovali 

o administrativních záležitostech a připravovali 

se na fázi podání závěrečné zprávy.    

a 

Konsorcium také navštívilo klubovnu 

pořadatele setkání, Handy Clubu Ostrava, který 

je organizací sdružující lidi se zdravotním 

postižením.  

V klubovně Handy Clubu Ostrava byli účastníci 

setkání přivítáni zástupci spolku, se kterými si 

následně dlouze povídali o problematice 

„přístupnosti“. Jejich názory a zkušenosti mají 

velkou váhu, protože tito lidé jsou nejen 

primární cílovou skupinou, ale zároveň i 

zainteresovanou stranou.  
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Pilotní testy proběhly koncem února ve 

všech partnerských zemích, každého z nich 

se zúčastnilo minimálně 10 odborníků 

z oblasti cestovního ruchu pracujících na 

různých pozicích (zaměstnanci v první linii, 

ostatní personál, manažeři atd.), kteří byli 

pozváni, aby Nástroj vyzkoušeli. 

Jejich stanoviska byla konzultována 

a shromážděna v 5 Národních reportech 

týkajících se použitelnosti a kvality nástroje. 

Na základě zkušeností uživatelů bude 

Nástroj dopracován a vylepšen.  

Na této konferenci byly posluchačům 

prezentovány všechny čtyři výstupy projektu 

a všichni, kdo měli zájem, byli vyzváni k jejich 

vyzkoušení a k poskytnutí zpětné vazby 

konsorciu projektu, aby se výstupy mohly 

ještě dále vylepšit. 

Byli pozváni renomovaní hostující řečníci, kteří 

mluvili o významu přístupného cestovního 

ruchu a o možnostech financování, také 

v souvislosti s odvrácením trendu vylidňování 

menších měst.  

Konference byla vysílána živě, aby se jí mohli 

zúčastnit i lidé, kteří nemohli být fyzicky 

přítomni. 

Pilotní testy – Nástroj 
kariérního poradenství 

Závěrečná konference  
v italské Tuse 

Závěrečná konference k šíření výsledků 

o projektu se konala v hotelu TUS’HOTEL 

v Tuse, účastnilo se jí přes 60 lidí, z nichž 

většinu tvořili pracovníci nebo manažeři 

v pohostinství.   
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Konference k šíření výsledků o projektu 

RESTAT byla úspěšná a několik místních 

(italských) novin o této události informovalo – 

za zmínku stojí zejména regionální Nebrodi 

News nebo TN24.  

Je pro nás velkým potěšením a zadostiučiněním 

šířit informace o projektu RESTAT do místní 

komunity a do okolí, abychom zvýšili povědomí 

a podnítili akce vedoucí k propagaci 

přístupného cestovního ruchu v regionu i po 

ukončení projektu RESTAT.  

Závěrem... 

Po více než 3 letech implementace projektu, 

která byla přerušena pandemií COVID-19, 

RESTAT spěje ke šťastnému konci. 

Toto je náš poslední Newsletter. Děkujeme 

Vám za pozornost a za to, že jste byli s námi. 

Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu týkající se 

jakéhokoli aspektu projektu a těšíme se 

na shledanou s novinkami ohledně dalšího 

projektu! 

Srdečně 

tým projektu RESTAT! 

! 

www.restatproject.eu 

@RESTATproject  

 @restatproject 

Závěrečná konference RESTAT 
v místních médiích 


