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Έλα δηαδηθηπαθό εξγαιείν επαγγεικαηηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ, εύθνια πξνζβάζηκν κέζσ 

ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ έξγνπ 
(https://restatproject.eu/career-tools/) έρεη 

νινθιεξσζεί θαη είλαη δηαζέζηκν γηα δνθηκή. 

Απνηεινύκελν από δύν ζηνηρεία: ην ηεζη 

ηθαλνηήησλ θαη ην ηεζη πξνζσπηθόηεηαο, ην 

εξγαιείν ζα πξνζδηνξίζεη θαη ζα ζπγθεληξώζεη 
έλα εμαηνκηθεπκέλν ραξηνθπιάθην δεμηνηήησλ 

θαη ηθαλνηήησλ ζε αληηζηνηρία κε έλα ζύλνιν 9 
πξνηάζεσλ απαζρόιεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνύ. 

 

a 

Η νκάδα έξγνπ είρε επίζεο ηελ επθαηξία λα 

επηζθεθζεί ην γξαθείν ηνπ Handy Club Ostrava, 

ηνπ εηαίξνπ ππνδνρήο, ν νπνίνο είλαη κηα 
νξγάλσζε αηόκσλ κε αλαπεξία.  

Εθεί ζπλαληεζήθακε κε ηα κέιε ηεο ιέζρεο θαη 
κηιήζακε εθηελώο γηα ην ζέκα ηεο 

"πξνζβαζηκόηεηαο" θαη ην κάζακε από ηηο 

άκεζεο εκπεηξίεο ηνπο όρη κόλν σο πξσηαξρηθή 
νκάδα-ζηόρνο αιιά θαη σο νκάδα ππεξάζπηζεο. 

 

Η θνηλνπξαμία RESTAT ζπλαληήζεθε γηα ηελ 5ε θαη 
ηειεπηαία Δηαθξαηηθή Σπλάληεζε ζηελ Οζηξάβα, ηελ 3ε 
κεγαιύηεξε πόιε ηεο Τζερίαο, θαη θηινμελήζεθε ζεξκά 
από ην Handy Club Ostrava από ηηο 4-5 Φεβξνπαξίνπ 
2022. 
 
Ήηαλ έλα ζεκαληηθό νξόζεκν πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ RESTAT κεηά από πάλσ από 3 
ρξόληα πινπνίεζεο.  
 
Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε 
νξηζηηθνπνίεζε ηνπ IO4 - Εξγαιείν Επαγγεικαηηθνύ 
Πξνζαλαηνιηζκνύ, ώζηε λα είλαη έηνηκν λα ηεζεί ζε 
εθαξκνγή γηα ηελ πηινηηθή δνθηκή αξγόηεξα απηό ην 
κήλα. Οη εηαίξνη είραλ επίζεο ηελ επθαηξία λα 
ζπδεηήζνπλ άκεζα δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη λα 
πξνεηνηκαζηνύλ γηα ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ.  
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Πηινηηθέο δνθηκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα 
ηέιε Φεβξνπαξίνπ ζε όιεο ηηο ρώξεο ησλ 

εηαίξσλ, κε ηνπιάρηζηνλ 10 επαγγεικαηίεο ηνπ 
ηνπξηζκνύ δηαθνξεηηθώλ ζέζεσλ (πξνζσπηθό 

πξώηεο γξακκήο, πξνζσπηθό ηεο γξακκήο, 

δηεπζπληέο θ.ιπ.) λα θαινύληαη λα δνθηκάζνπλ 
ην εξγαιείν.  

 
Οη απόςεηο ηνπο δεηήζεθαλ θαη 

ζπγθεληξώζεθαλ ζε 5 εζληθέο εθζέζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνζηκόηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 
εξγαιείνπ. 

 
Καηά ζπλέπεηα, ην Εξγαιείν ζα αλαζεσξεζεί 

θαη ζα βειηησζεί κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ησλ 
ρξεζηώλ.  

Η ηειηθή πνιιαπιαζηαζηηθή εθδήισζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην TUS'HOTEL, ζηελ Τνύζα, 
κε ηε ζπκκεηνρή πεξηζζόηεξσλ από 60 αηόκσλ, 

νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο είλαη 
εξγαδόκελνη/δηεπζπληέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θηινμελίαο.  
 

Σηελ Εθδήισζε παξνπζηάζηεθαλ ζην θνηλό θαη 

ηα ηέζζεξα Απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη 
πξνζθιήζεθαλ ζεξκά νη ελδηαθεξόκελνη λα ηα 

δνθηκάζνπλ θαη λα παξέρνπλ αλαηξνθνδόηεζε 
ζηελ νκάδα έξγνπ γηα ζπλερή βειηίσζε. 

 

Επίζεο, πξνζθιήζεθαλ δηάζεκνη πξνζθεθιεκέλνη 
νκηιεηέο γηα λα κηιήζνπλ γηα ηε ζεκαζία ηνπ 

πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνύ θαη ηηο επθαηξίεο 
ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο ηάζεο 

εξήκσζεο ησλ κηθξόηεξσλ πόιεσλ.  
 

Η εθδήισζε κεηαδόζεθε επίζεο δσληαλά γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη άηνκα πνπ δελ κπνξνύζαλ λα είλαη 
θπζηθά παξόληα. 

Πιλοηικέρ δοκιμέρ - 
επγαλείο επαγγελμαηικού 
πποζαναηολιζμού 

Τελική διάζκετη - Tusa, 
Ιηαλία 
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Μεηά ηελ επηηπρεκέλε πνιιαπιαζηαζηηθή εθδήισζε 
ηεο RESTAT, πνιιέο ηνπηθέο εηδήζεηο θάιπςαλ ηελ 

εθδήισζε, ηδίσο ε πεξηθεξεηαθά δεκνθηιήο 

Nebrodi News, θαζώο θαη ην TN24. 

Με κεγάιε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε δηαδίδνπκε ην 

έξγν RESTAT ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηνπο γύξσ 
καο, πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζνπκε 

πεξηζζόηεξν θαη λα ελζαξξύλνπκε ηε δξάζε γηα ηε 
ζπλέρηζε ηεο πξνώζεζεο ηνπ Πξνζβάζηκνπ 

Τνπξηζκνύ ζηελ πεξηνρή, αθόκε θαη κεηά ην 

RESTAT. 

Τελικέρ ζκέτειρ… 

Μεηά από πάλσ από 3 ρξόληα πινπνίεζεο θαη 
δηαθνπήο από ηελ παλδεκία COVID-19, ην 
έξγν καο RESTAT θηάλεη ζην αίζην ηέινο. 

Απηό ζα είλαη ην ηειεπηαίν καο ελεκεξσηηθό 
δειηίν. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή 

ζαο θαη ηελ παξνπζία ζαο καδί καο. 

Αλππνκνλνύκε λα ιάβνπκε ηα ζρόιηά ζαο γηα 
νπνηεζδήπνηε πηπρέο ηνπ έξγνπ θαη 

ειπίδνπκε λα επηζηξέςνπκε κε λέα θαη πάιη 
ζε έλα άιιν εγρείξεκα ηνπ έξγνπ! 

Θεπμόηαηοι σαιπεηιζμοί από ηην ομάδα 

ηος έπγος RESTAT! 

www.restatproject.eu 

@RESTATproject  

 @restatproject 

Κάλςτη ηος ηελικού 
ζςνεδπίος ηηρ RESTAT από 
ηα ηοπικά μέζα 
ενημέπυζηρ 


