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Drogi Czytelniku, 
Jest to trzeci numer newslettera projektu EFF Tourism. Zostaną opublikowane 4 
numery w trakcie realizacji projektu, aż do jego zakończenia 1 października 2017

Environmental Footprint of Fluvial Tourism ma na celu promowanie
zrównoważonych inicjatyw i działań w środowisku naturalnym na terenach
wodnych, gdzie odbywa się działalność turystyczna. Projekt zamierza dostarczyć
wszystkim osobom zaangażowanym w turystykę wodną (organizacjom
dostarczającym usług turystyki wodnej, właścicielom łodzi itp.) umiejętności i
kompetencji w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko
naturalne. Więcej informacji na temat projektu możesz znaleźć tutaj:
www.efftourism.eu

Przyłącz się do naszej społeczności EFF Tourism!

Aby być na bieżąco z informacjami na temat projektu EFF Tourism , śledź nas na 
Twitterze i Facebooku: 

twitter.com/efftourism
facebook.com/efftourism

użyj hashtagu: 
#EFFTourism !

Czym jest EFF TOURISM?
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Dowiedz się więcej o narzędziu Self Scan i materiałach 
edukacyjnych dzięki doświadczeniu lokalnych organizacji 

współpracujących z projektem EFFT

Organizacja będąca użytkownikiem akwenów wodnych, operator 3 łodzi
turystycznych na jeziore Velencei na Węgrzech wypełniła kwestionariusz Self Scan
(dostęp do narzędzia TUTAJ). Wyniki badania wskazują, że organizacja wciąż ma
obszary w których może się doskonalić. Podjęto decyzję o organizacji dodatkowych
szkoleń dla cżłonków przedsiębiorstwa ale także dla turystów korzystających z usług
firmy o tematyce ochrony obszarów wodnych, gatunkach chronionej roślinności i
zwięrząt oraz o poruszaniu się i zachowaniu na obszarach chronionej przyrody. Jest to
niezwykle istotne także ze względu na fakt, iż organizacja właśnie rozpoczęła rejsy
statkiem turystycznym po Parku Narodowym Danube-Ipoly, jest to godzinna
wycieczka do rezerwatu ptaków, który należy do jednego z najstarszych rezerwatów
przyrody na Węgrzech. Park Narodowy organizuje profesjoalne szkolenie dla
turystów ale równie ważne jest aby załoga statku także posiadała odpowiednią
wiedzę dotyczącą obszarów chronionych.

Najlepsze praktyki zebrane przez partnerów projektu EFFT- dostępne są TUTAJ

Jednym z przykładów wykorzystanych przez projekt jest organizacja Barco del Tajo.
Firma jest operatorem statków wykorzystywanych do rejsowania po rzece w
International Tagus Park w Hiszpanii. Wkrótce organizacja rozpocznie także rejsy w
Parku Narodowym Monfragüe. Zdobycie odpowiednich pozwoleń do nawigacji na
terenach chronionych i wykonanie niezbędnych adaptacji sprzętu jest zadaniem
wymagającym. Z tego powodu firma Barco del Tajo wdrożyła szereg inicjatyw, na
przykład ich łodzie mają pionierskie silniki hybrydowe z wyspecjalizowanymi
systemami dla małych i średnich łodzi rekreacyjnych.
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Rekomendacje i wskazówki

Finałowa konferencja oraz wydarzenia narodowe

Finałowa konferencja projektu odbędzie się w dniach 19-20 września 2017 w
Caceres w Hiszpani. Narodowe wydarzenie projektu w Polsce odbędzie się 27.09
nas Zalewem Zegrzyńskim. Celem tego wydarzenia jest przedstawienie
rezultatów projektu, dotyczących zrównoważonych zachowań w środowisku
wodnym organizacjom, które wykonują swoją działalność gospodarczą na
terenach wodnych.

Przewodniki EFF Tourism to dokumenty skierowane do zainteresowanych projektem
stron, które prowadzą działania na obszarach wodnych, dotyczące filozofii i
rezultatów projektu. Dokumenty zaprojektowane zostaną tak aby wszystkie
zainteresowane strony mogły wykorzystać i wdrożyć rekomendacje i wskazówki
projektu w swoją działalność, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju
organizacji z zachowaniem środowiska naturalnego.

 EFF Learners Guide: to przewodnik dla użytkowników narzędzia Self Scan,
(zawierający instrukcje dotyczące użycia kwestionariusza) oraz materiałów
edukacyjnych.

 EFF Trainers Guidelines: to dokument skierowany do organizacji zajmujących się
zrównoważoną turystyką oraz organizacji kształcenia dorosłych i doskonalenia
zawodowego rekomendujący włączenie rezultatów projektu do treści ich szkoleń.

 EFF Sustainable Tourism Guidelines: jest to dokument skierowany do organizacji
operujących w środowisku wodnym, rekomendujący zrównoważone zachowania w
środowisku wodnym.

 EFF Policy Briefs: zawiera praktyczne wskazówki dla aktorów rządowych oraz
samorządowych dotyczące możliwości doskonalenia strategii dbania o środowisko
wodne.

Przewodniki dostępne będą na stronie projektu we wrześniu.
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Organizacje partnerskie w projekcie EFF Tourism

This project has been funded with support from the European Commission. This 
publication [communication] reflects the views only of the author, and the 

Commision cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.

www.clusterturismoextremadura.es

www.velenceitohajozas.huwww.intur.vistula.edu.pl

www.inuk.siwww.soomaa.com

www.icmejora.com

www.nautical-tourism.eu

Jesteś zainteresowany projektem? 
Skontaktuj się z nami!
Instytut Turystyki SGTiR W Warszawie 
Tel: 22 45 72 370 
s.goclowska@vistula.edu.pl 
intur.vistula.edu.pl


