3. INFORMACIJSKI PANEL – september 2011
NAPREDOVANJE PROJEKTA

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
Ob podpori programa Vseživljenjsko učenje v Evropski uniji

DRUGO MEDNARODNO SREČANJE, Dolsko, Slovenija
Drugo srečanje v okviru projekta Aktos je potekalo v Dolskem, v Sloveniji, in sicer 13. in 14.
aprila 2011. Partnerji so razpravljali o napredku in dosežkih projekta – o projektni brošuri,
spletni strani in informacijskih panelih. Drugi dan srečanja je vsak izmed partnerjev predstavil
napredek projekta v svoji državi ter obrazložil naloge in aktivnosti, ki se bodo v prihodnosti
izvajale z namenom doseganja ciljev projekta.
V sklopu tega srečanja je potekala tudi promocija projekta, organizirana je bila namreč javna
predsatvitev projekta, na kateri so sodelovali področni strokovnjaki in zainteresirani
posamezniki. Namen srečanja je bilo predsatviti projekt in predstaviti možnosti za zaposlovanje
na podeželju.
Po srečanju so vsi partnerji izpolnili interni ocenjevalni obrazec, ki so predložili vodji projekta.
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SPLETNA STRAN PROJEKTA www.aktos.org
Nosilka projekta, razvojna skupina CEDER VALLE DEL
ESE-ENTRECABOS, je zbrala prevode spletnih strani v
vseh partnerskih jezikih in vzpostavila spletno stran
projekta, ki je na voljo v 6 jezikih: angleščini,
španščini, bolgarščini, latvijščini, slovenščini in
švedščini. Spletna stran nudi vpogled v cilje projekta
in ključne aktivnosti. Najpomembnejše projektne
dokumente, ki bodo na voljo v angleščini in ostalih
partnerskih jezikih, si bo lahko vsakdo s strežnika
prenesel na računalnik. Spletna stran je bila
predstavljena v okviru 2. partnerskega srečanja.
Informacije o projektu so na voljo na spletni strani:
http://www.aktos.org/.

INFORMACIJE O PROJEKTU IN PODATKOVNA BAZA ADAM
Informacije o projektu so bile vključene v podatkovno bazo programa Leonardo da Vinci z
imenom ADAM, ki vsebuje informacije o projektih in nastalih izdelkih. V bazi je mogoče najti
opis projekta, povzetek,
naloge in cilje ter tudi
dosežene rezultate. Poleg
tega so na voljo tudi
informacije
o
diseminacijskih dogodkih,
informacijskih panelih in
partnerskih srečanjih, vse
pa je dopolnjeno s
povezavami na posamezne
spletne strani. Informacije
o projektu se redno
posodablja.
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PODEŽELSKI TURIZEM KOT ZAPOSLITVENA PRILOŽNOST V LATVIJI
Intenzivno kmetovanje je ena izmed ključnih
gospodarskih dejavnosti na podeželju v Latviji, še
posebej v osrednjem delu države, kjer kmetje v
glavnem gojijo žito in oljno ogrščico. Kmetija Bērziņi
goji krompir in žita na območju, ki obsega 200
hektarjev. Da bi razširili dejavnost, so se lastniki
odločili, da bodo kmetijo odprli za obiskovalce in začeli
organizirati seminarje o gojenju krompirja, pšenice in
ječmena. Obiskovalci lahko krompir tudi kupijo. Razvili
Družina sprejme obiskovalce
so tudi program izobraževanja in usposabljanja za
šolske skupine, z imenom Spoznajte najlepše stvari na
podeželju. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi zbirko
starih naprav za predelavo mleka. V turistične
dejavnosti je vključena vsa družina – oglede kmetije za
lokalne kot tudi za tuje skupine vodijo sinovi in hčere.
Za seminarje in večje skupine so zgradili kočo. Na vrtu
so uredili prostor za piknik z mizami in stoli ter prostor
za kres, kjer organizirajo najrazličnejša praznovanja,
Zabava na poslovnem dogodku
tako za otroke kot tudi za odrasle. Brez večjih investicij
so postopoma zgradili tudi enostaven park
znamenitosti
in
ga
poimenovali
Labirint
(www.labirinti.lv). Namestili so lesene konstrukcije,
kot na primer gugalnice, ter drugo opremo, s katero
lahko preizkušate spretnosti in ravnotežje. Uspeh
parka se skriva v opremi, ki je preprosta, a vendar
prisrčna. Vsako sezono namestijo nekaj novega, tako
da gostom ni nikoli dolgčas. Številne konstrukcije se
lahko uporablja tudi v zimskem času. Park je postal
priljubljen kraj za poslovne dogodke, šolske zabave ter
Velomobili so atraktivni tudi pozimi
tudi poroke. Na voljo so številne konstrukcije in igre;
lahko se izgubljate po labirintih, peljete z ladjico po ribniku in kanalu, se sprehodite po dveh
tematskih poteh, Živahni poti ter Poti po džugli, se vozite z vozičkom, skačete po trampolinu ali
pa v vrečah, igrate nogomet, odbojko ali pa druge igre z žogo, hodite s hoduljami, igrate golf z
diskom ter se preizkusite v vožnji z velomobilom. Ob kmetiji se nahaja tudi kamp z električnimi
priključki in prostori za šotore.
Ker kmetijo vsako leto obišče veliko število ljudi, je dela dovolj za vso družino, vključno s petimi
otroki. V glavni sezoni najamejo dodatno pomoč.
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