Hatalmas sikert aratott a Koczor Pincészet és Vendégfogadóban megrendezett Akadálymentes
Balaton workshop.
Magyarország lakosságának több mint tizede minden évben ellátogat a Balatonhoz, nem
meglepően az idei nyár is rekordot döntött: közel 100 ezren látogatták meg a Magyar Tengert, de
mi a helyzet azokkal a társainkkal, akiknek korlátozottak a lehetőségeik?
A balatonfüredi konferencián a HUNGARY4ALL Egyesület és a Balatoni Szövetség is beszélt az
akadálymentesítésről és a jövőbeli terveikről.
A Hungary4All Nonprofit Kft. egy dán-magyar kézben lévő utazási iroda, amelynek az elsődleges célja
a vendégek beutaztatása. 2013 óta már a fizikailag korlátozott személyek lehetőségeinek bővítésével
is foglalkoznak. Véleményük szerint a fogyatékkal élőknek is meg kell adnunk az esélyegyenlőséget és
még nagyobb segítséget nyújtani, mint információgyűjtéssel, mint személyre szabott ajánlattal.
Varga Veronika, a Hungary4All Egyesület egyik alapító tagja, beszélt arról is, hogy egy tavaly elnyert
pályázat keretében lehetőségük adódik személyesen is felkeresni a Balaton-parti szálláshelyeket. A
fejlődés és pontos információgyűjtés érdekében ez rendkívül fontos lépés, mivel előfordulnak olyan
esetek, hogy a szállásadó akadálymentesnek mondja magát, közben nem az.
Emellett egy internetes adatbázis kialakításán is dolgoznak, ahol az utazni vágyók (legfőképpen a
mozgáskorlátozottak) kedvük szerint keresgélhetnek az apartmanok, hotelek, panziók,
vendéglátóhelyek, stb.. kínálatai között. Az adatbázisban a vendégek rákereshetnek különböző
kategóriákra (pl. szálláshelyre), alkategóriákra (pl. hotel, panzió), vagy akár településre és
elérhetőségeikre is. Továbbá színekkel jelölnek meg egy adott vendéglátóhelyet, aszerint, hogy ők
személyes tapasztalatot gyűjtöttek e már ott, vagy esetleg akadálymentesnek tűnteti fel magát a
hely, de sajnos nem volt még lehetőségük meglátogatni az adott desztinációt.
A weboldal még fejlesztés alatt áll, de már számos jó gondolat született az ügy érdekében.
A Balatoni Szövetség szóvivője, mint az egész Balatont körbeölelő egyesület, is jelen volt a találkozón.
Beszélt arról, mennyire fontos a Balaton felvirágoztatása és megismertetése, minden ide érkezővel.
Mivel a vendégek nagy része a strandolás miatt érkezik, a Balatonnak ezt a részét kell leginkább
fejleszteni. A Szövetség tagjai személyesen bejárják a strandokat és minősítik őket. Itt természetesen
figyelembe veszik, mennyire tiszta, mennyire akadálymentes. Ellenőrzik a mosdókat, a
mozgáskorlátozott parkolókat, a burkolt járda minőségét, mennyiségét is egyaránt. Különös figyelmet
fordítanak a feliratok elhelyezésére is, mint például nyitva tartás, tusolási lehetőség, minden
apróságra kellő figyelmet fordítanak.

A konferencián többen is képviselték egyesületeiket ilyen például a Neo Segítőkutya Egyesület,
Tourinform Hévíz, Tourinform Tapolca, Mozgássérültek Aktív Szervezete és minden olyan ember, aki
próbál tenni egy szebb és élhetőbb jövőért.
A balatonkenesei Tourinform iroda is szerencsésnek érezheti magát, mivel számára is érkezett
meghívó, így képviselhette magát a rendezvényen. Mivel a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesületnek és a Tourinform irodának egyaránt fontos a segítségnyújtás, így várja minden olyan
balatonkenesei turisztikában érintettek megkeresését, akik szeretnének benne lenni az adatbázisban.
Az alábbi elérhetőségen lehet jelentkezni:
Varga Veronika
06 20 9608 100
e-mail: vv@hungary4all.hu

