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Echipa de proiect a avut oportunitatea de a 
vizita sediul partenerului ceh Handy Club 
Ostrava, care este un ONG pentru persoane 
cu dizabilități.  
 
Acolo a avut loc o întâlnire cu membrii 
organizației unde s-a discutat despre 

noțiunea de Accesibilitate, au fost expuse 
diferite opinii precum și propriile experiențe 
ale membrilor organizației Handy Club 
Ostrava.  

 

În perioada 4-5 februarie 2022 echipa 

internațională  RESTAT s-a reunit pentru a 5-a și 
ultima întâlnire transnațională de proiect la 
Ostrava, al treilea oraș ca mărime din Republica 

Cehă     
A fost o etapă importantă care a semnalat 
încheierea proiectului RESTAT după peste 3 ani de 
implementare. 

Obiectivul cheie al întâlnirii a fost finalizarea IO4 – 
Instrumentul de orientare în carieră,pregătirea 
pentru lansare a Testului-pilot în cursul acestei 
luni. De asemenea, partenerii au avut șansa de a 

discuta direct probleme administrative și de a se 
pregăti pentru etapa de Raportare. 

 

A fost finalizat și postat pe platforma 

(https://restatproject.eu/career-tools/) 

proiectului Instrumentul de carieră on-line 

Career Guidance Tool,     

Alcătuit din 2 teste (test de Abilități și Test de 

Personalitate), cu ajutorul acestui instrument 

se pot identifica și combina  , competențele 

și abilitățile in corespondență cu un set de 9 

ocupații sugerate în domeniul Turismului 
Accesibil   

Erasmus + 2018-1-IT01-KA202-006891 

Întâlnire de final de proiect, 
Ostrava, Cehia 
 
 

Instrumentul de orientare în 
carieră – rezultatul nr. 4 
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Testările pilot au avut loc la sfîrșitul lunii 

februarie în tpate țările participante la 

proiect cu participarea a minim 10 

persoane implicate în domeniul turismului   

(manageri în turism, lucrători hotelieri, 

agenți de turism, personal aucxilair etc,  ) 

invitate să testeze Instrumentul de 

orientare în carieră.  

Părerile și sugestiile lor au fost sintetizate 

în cadrul a cinci Rapoarte Naționale   

 

   

 
Ultimul eveniment de dismeniare al 
proiectului a avut loc la Hotelul  Tus in Tusa, 
cu participarea a peste 60 persoane, 
majoritatea fiind manageri/lucrători în 
domeniul turismului.  
 

Evenimentul a avut drept temă principal 
prezentarea instrumentului de lucru nr. 4  
dezvoltat în cadrul proiectului și colectarea 
din partea invitaților  a sugestiilor și 
propunerilor de îmbunătățire a instrumentului 
de lucru prezentat. 
 
Invitați de marcă au fost rugați să discute 
despre importanța tursimului accesibil și 

găsirea de oportunități în localitățile mici 
pentru implementarea unor astfel de facilități 
în vederea creșterii fluxului de turiști. 
 
Evenimentul a fost transmis și în mediul on 
line pentru a facilita accesul tuturor 
persoanelor. 

Testarea pilot – Instrument de 
orientare în carieră 

Final Conference – Tusa, 
Italy 
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În urma succesului evenimentului de 

multiplicare  al proiectului  RESTAT, mai multe 

televiziuni locale au acoperit evenimentul, în 

special   Nebrodi, popular la nivel regional, 

precum și TN24. 

Pentru noi a fost o mare plăcere și satisfacție 

să facem cunoscut comunității locale și celor 

din jur proiectul RESTAT, pentru a crește 

gradul de conștientizare și a stimula acțiunile  

de  promovare continuă a Turismului Accesibil 

în regiune chiar și după finalizarea proiectului 

RESTAT. 

 

Concluzii.. 

După 3 ani de implementare întreruptă de 

situația pandemică a COVID 19 proiectul   

RESTAT   a ajuns la final. 

Acesta este ultimul nostru bulletin informative 

elaborate în cadrul proiectului. 

Așteptăm cu nerăbdare feedback-ul 

dumneavoastră cu privire la orice aspect al 

proiectului și sperăm să revenim cu noutăți din 

nou într-un alt proiect! 

Cele mai calde salutări din partea 

echipei RESTAT ! 

www.restatproject.eu 

@RESTATproject  

 @restatproject 

Prezentarea în mass media 

a Conferinței finale RESTAT 


