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Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p. 

Prešernova 70 

9000 Murska Sobota 

 

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 

ETHOS LAND – SIHU190 

Társadalmilag felelős idegenforgalmi szolgáltatók létrehozása 

 

 

                2018.10.24., Muraszombat 

 

 

Tisztelt Meghívottak! 

 

Meghívjuk Önöket, hogy csatlakozzanak 2018.11.06-án, kedden, az ETHOS LAND 

projekt csapatához egy szakmai tanulmányútra. 

 

Az etikus turizmushoz kapcsolódó „jó gyakorlat” példáit fogjuk megtekinteni. Az a 

kívánságunk, hogy a tanulmányút során tapasztalatokat, információkat cseréljünk, valamint 

a jó példákat átmásoljuk a mi környezetünkre, ezzel hozzájárulva az etikus vidék 

fejlődéséhez, mely a társadalmilag felelős idegenforgalmi szolgáltatókat alkotja. 

 

Az összeállított program időbeosztásához tartanunk kell magunkat, ezért tisztelettel kérjük 

Önöket, legyenek pontosak. 

Előre is köszönjük! 

 

Jelentkezni a következő linken tudnak http://ethosland.eu/prijava/  

 

Örülünk az Önökkel való találkozásnak! 

 

 

 

 

 

 

http://ethosland.eu/prijava/
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Program: 

 

• 6.15   gyülekező a lendvai autóbuszállomáson 

(Kolodvorska ulica 5b, 9220 Lendava) 

• 6.30   indulás a lendvai autóbuszállomásról 

 

• 6.45   gyülekező a muraszombati autóbuszállomáson 

(Slomškova ulica 40, 9000 Murska Sobota) 

• 7.00   indulás a muraszombati autóbuszállomásról 

 

• 9.00 – 10.30  Center Janeza Levca Ljubljana 

Karlovška 18, 1000 Ljubljana 

 

A ljubljanai Janez Levec Központot a sajátos nevelési igényű, elsősorban pszichés 

fejlődési zavaros és autista, gyerekek és fiatalok, nevelésére és oktatására, valamint 

képzésre hozták létre. Ezenkívül támogatja a nevelési intézményeket, a tanulók 

speciális pedagógiai támogatása, valamint a szakmai munkatársak és szülők 

tanácsadása és oktatása formájában. 

 

• 11.00 – 14.00 Grunt, Vidéki Szociális Vállalkozói Intézet,   

   szociális vállalkozás 

Glavarjeva cesta 50, 1218 Komenda 

 

A Grunt Intézet egy foglalkoztatási- és oktatóközpontként működik a szociális 

gazdaság és más, a vidéki szociális gazdasághoz kapcsolódó egyéb tartalmak 

fejlesztése területén. Az Intézet a pszichés fejlődési zavaros emberek, szüleik, 

gondozóik és hozzátartozóik támogató központja is. 

 

    Korak Foglalkoztatási Központ, d.o.o. 

Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj – a bemutató a Grunt Intézetben 

lesz 

 

A Korak Foglalkoztatási Központban fából, agyagból és papírból készült termékek 

előállításával, zöld programok (környezetrendbetétel) megvalósításával, helyiségek 

takarításával, valamint kisebb javítási munkák és egyéb más kooperációs munkák 

(címkézés, rakodás) kivitelezésével foglalkoznak. 
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• 14.30 – 16.00 Vendéglátás Domžale – fiatalok szakképzése – ebéd 

Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale 

 

A Vendéglátás – fiatalok szakképzése a vendéglátóiparban a Tovarna dela – kilépés 

a nagyvilágba szociális vállalkozás projektjének egyik eredménye a 2010/2011-es 

évből. A vendéglátást bemutató műhely modelljének létrehozása azon fiatalok 

szakképzése céljából került kialakításra, akik nem fejezték be az oktatást így 

társadalmilag kirekesztettek lettek, valamint ezáltal távol kerültek a munkaerőpiactól. 

A Vendéglátás-ban hátrányos helyzetű fiatalokat oktatnak és foglalkoztatnak. 

 

• 18.00  érkezés a muraszombati autóbuszállomásra 

 

• 18.30  érkezés a lendvai autóbuszállomásra 

 




