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Bližšie k ľuďom,
bližšie k cieľu
Projekt, ktorého realizáciu
začalo Centrum prvého
kontaktu už v roku 2011 a
následne bol prerušený opäť
ožíva. „Bližšie k ľuďom,
bližšie k cieľu“ je vzdelávacia aktivita zameraná na
obnovu hodnôt spolupatričnosti a vzťahov vo vidieckom cestovnom ruchu s
dôrazom na spoluvytváranie
verejného priestoru v duchu
dediny a zvýšením informovanosti cieľovej skupiny.
Implementáciou projektu
sa prehĺbi celkový prístup
cieľovej skupiny k vidieckemu životnému štýlu. Zámerom je šírenie užitočných
informácií, poznatkov o
jednotlivých témach opatrení osi 3 podľa EPFRV
(Európsky poľnohospodár-

CIEĽOVÁ SKUPINA

sky fond pre rozvoj vidieka)
a Integrovanej stratége rozvoja územia MAS LEV,
o.z.
Projekt nadväzuje na
aktivity prvej etapy zrealizované v roku 2011, kedy
sa udiali stretnutia cieľovej
skupiny, vyhodnocovali sa
dotazníky určené pre samosprávu ako aj podnikateľské
subjekty z oblasti cestovného ruchu, vďaka ktorým sa
vytipoval potenciál územia
MAS LEV a identifikovali
sa problémy.
Územie MAS LEV sa
vyznačuje vysokou mierou
atraktivity a potenciálu pre
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, pretože v sebe
ukrýva množstvo zaujímavých
prírodných,
hi st ori ckých, spoločenských
i ľudských
atrakcií,
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Združenia



Podnikatelia v cestovnom ruchu

ktoré sú lákadlom ako pre
domácich obyvateľov, tak
aj pre návštevníkov.
Cieľom projektu by malo
byť vytvorenie nového
komplexného produktu turistického pasu, vďaka
ktorému by sa do spoločnej
myšlienky zapojili rôzne
subjekty pôsobiace vo vidieckej oblasti územia MAS
LEV a ponúkli by návštevníkom balík služieb so zvýhodnenými podmienkami.
Úlohou projektu teda
bude vytváranie partnerstiev, sieťovanie a vzájomná spolupráca subjektov a
ich spoločný prínos do rozvoja vidieckeho cestovného
ruchu v podmienkach regiónu MAS LEV.

Mentori ako podpora cestovného ruchu
Cestovný ruch je jedným z
najdôležitejších
hospodárskych odvetví každej krajiny.
Ukrýva v sebe obrovský
potenciál, ktorý však nie je
dostatočne využívaný. Mnohým európskym krajinám
navyše chýba systém, ktorý
by v tomto odvetví rozvíjal
jednotné odborné zručnosti a
štandardy, čo má za následok
vysokú fluktuáciu zamestnancov a nedostatok financií.
Slovenská republika, zastúpená Slovak Business Agency (SBA), spolu s partnermi
z Rumunska, Litvy a Veľkej
Británie vypracovali projekt EU Tourism Mentoring, prostredníctvom ktorého chcú tieto nedostatky
odstraňovať a vybudovať, či
zdokonaliť možnosti kariérneho rozvoja v cestovnom
ruchu za pomoci mentoringu.
Inšpiráciou je systém, ktorý
funguje vo Veľkej Británii
(príklady dobrej praxe, skúsenosti, know-how).

O čo v projekte ide?

 rozšíriť ponuku školení pre

Ambíciou projektu je vytvoriť štandardizovanú metodiku
rozvoja mentorov v cestovnom
ruchu špecifickú pre každú
projektovú krajinu na základe
otestovanej metodiky používanej vo Veľkej Británii.

mentorov v spolupráci so
zamestnávateľmi a odborníkmi z praxe,
 iniciovať rozvoj mentorských techník prostredníctvom pilotnej akcie mentorovania mentees,
 vypracovať záverečnú metodiku a štandard vzdelávania
s možnosťou zhodnocovania
v krajinách EÚ.

Mentoring - vzájomné učenie
sa a zdieľanie skúseností patrí v súčasnosti medzi najsilnejšie nástroje kariérneho
rozvoja. Práve touto metódou
chce projektové konzorcium
rozvinúť kapacity v rámci
Slovenska, Rumunska a Litvy
a naučiť tak manažérov
i pracovníkov v cestovnom
ruchu poskytovať lepšie služby
svojim klientom.
Hlavné ciele projektu:
 prenos metodiky školení a
príručky pre mentorov vytvorenej vo Veľkej Británii
do ďalších krajín s ohľadom
na ich špecifické potreby

Projekt EU Tourism Mentoring bol schválený v rámci
programu celoživotného
vzdelávania – Leonardo da
Vinci- transfer inovácií. Nadväzuje na výsledky z úspešne
realizovaných akcií projektu
Partnerstvo pre cestovný
ruch.
Zdroj: Mesačník podnikanie

27.

s ep
t em
ber

Svetový deň cestovného ruchu i Svetový deň turizmu
Svetový deň cestovného ruchu (World
Tourism Day – WTD)
je tematická udalosť
vyzdvihujúca socioekonomický význam
cestovného ruchu,
ktorá sa oslavuje každý rok 27. septembra.
V tomto roku sa v poradí už 35. oslavy
Svetového dňa cestovného ruchu ponesú v
duchu témy „Cestovný ruch a rozvoj komunít“. Hostiteľskou krajinou oficiálnych
osláv WTD 2014 je Mexiko. Tohtoročná
téma WTD poukazuje na významnú úlohu
cestovného ruchu pomáhať ľuďom dosa-

hovať pozitívne zmeny v miestnych komunitách.
Hlavným zmyslom WTD je zvyšovať
povedomie v rámci medzinárodného spoločenstva o význame cestovného ruchu,
jeho sociálnych, kultúrnych, politických a
ekonomických hodnotách. Snahou je tiež
poukazovať na globálne problémy načrtnuté v Miléniových rozvojových cieľoch
OSN a zdôrazniť prínos odvetvia cestovného ruchu k ich napĺňaniu.
V rovnaký deň sa oslavuje aj Svetový
deň turizmu. Tento deň bol vybraný zámerne počas tretieho valného zhromaždenia Svetovej organizácie turizmu
(UNWTO) v roku 1979.

Z hľadiska turizmu ako takého sa jedná o
deň, kedy sa končí hlavná turistická sezóna
na severnej pologuli a zároveň začína na
južnej pologuli.
Každý ročník je venovaný inej téme, ktorá
je motívom osláv vo všetkých krajinách.
Aj Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sa zapája do týchto osláv a spolupracuje na
ich realizácii s jednotlivými samosprávnymi krajmi a mestami
prostredníctvom regionálnych
zástupcov pôsobiacich v jednotlivých krajoch.
Zdroj: SACR

Rodinné podnikanie
5 rizík ohrozujúcich rodinný podnik
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Nepotizmus teda rodinkárstvo
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Strata nerodinných zamestnancov



Chýbajúci plán nástupníctva

Rodinné podniky predstavujú v ekonomicky vyspelých krajinách významnú
skupinu podnikateľských subjektov s nezanedbateľným vplyvom. Samotný potenciál
rodinného podnikania je nevyčerpateľný
priamo z jeho podstaty. Predstavuje osobitnú formu efektívneho podnikania, ktoré
je užitočné pre občanov aj ekonomiku
štátu. Dôležitým znakom rodinných podnikov je vytváranie tradície a jej udržiavanie
prostredníctvom transferu skúseností
z generácie na generáciu. Vytvára sa tak
silný základ pre kontinuitu fungovania
podniku a jeho budúcu prosperitu.

5 spôsobov, ako ušetriť peniaze
v malej firme



Energeticky úsporné priestory



Spolupráca s inými firmami



Investícia do kvalitného vzdelávania



Šetrenie na technológiách



Vyjednávanie na podmienkach
zmlúv
Zdroj: Mesačník podnikanie

Príklad dobrej praxe - Spiš Pieniny Pas
Iniciatíva štyroch nezávislých subjektov
na podporu turizmu na severnom Spiši
vyústila do tvorby turistického pasu s
názvom SPIŠ PIENINY PAS. Vďaka
nemu návštevníci, ktorí zavítajú na toto
územie Slovenska, môžu získať zľavu na
jednotlivé turistické atrakcie až vo výške
15% z ceny lístka každého zapojeného
partnera.
Partnerské organizácie chcú iniciatívou
podporiť návštevnosť regiónu turistami zo
Slovenska i zo zahraničia.

"Do projektu Spiš Pieniny Pas sa zapojilo Združenie Pltníctvo Dunajec, Chata
Pieniny – Lesnica, Hrad Stará Ľubovňa a Nestville Park - expozícia
tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva severného Spiša"

Turista zakúpením pasu ušetrí cca 4€, čo
v prípade štvorčlennej rodiny činí úsporu
nezanedbateľných 20€. (Informácia z
roku 2012)
Výhodou je možnosť zakúpenia pasu v
pokladni ktorejkoľvek atrakcie zapojenej
do tejto spoločnej iniciatívy.
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