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ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA DISCOVER55 V 

MESTU SAVONLINNA 
8. junija 2017 so finski partnerji izvedli zaključni dogodek projekta v Spahotelu Casino. 

Med dopoldanskim programom, namenjenim lokalnim organizacijam za starejše ,je 

Pellervo Kokkonen, nacionalni koordinator (tour operator Savonlinnan Matkatoimisto Oy) 

predstavil projekt DiscOver55 in njegove rezultate. Navzoča je bila tudi projektna 

koordinatorka, javili pa so se tudi partnerji iz drugih sodelujočih destinacij Izola, Monte 

Pisano in Vulkanland in predstavili ugotovitve analize in testiranj. 

Popoldanski program je bil posvečen predvsem turističnim produktom destinacije jezera 

Saimaa, saj so razpravljali o potencialih razvoja turistične ponudbe za starejše, iskali nove 

segmente potrošnikov in ponudbe, da bi zagotovili podaljšanje turistične sezone. 

Udeleženci so analizirali izkušnje italijanske skupine 14 starejših, ki je oktobra 2016 obiskala 

jezero Saimaa in testirala lokalno ponudbo na podlagi rezultatov in priporočil, ki so jih 

pripravili turistični strokovnjaki in Finske, Italije, Avstrije in Slovenije. 
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 KONFERENCA O SREBRNEM TURIZMU NA 

POLJSKEM 
Predstavniki lokalnega turističnega konzorcija Darlot, organizacije PROAge in Univerze v 

Lodzu so 6. in 7. maja 2017 organizirali mednarodno konferencu o turizmu za starejše v 

letoviškem mestu Darlowo na severu Poljske. 

Konference se je udeležilo precej predstavnikov lokalnih turističnih ponudnikov, združenj in 

agencij, tudi iz drugih regij. 

Posebni gostje konference  so bili predstavniki mednarodnega združenja organizacij za 

starejše – EURAG. To je neprofitna in neodvisna organizacija starejših iz za starejše, ki 

promovira kvaliteto življenja starejših v družbi na vseh nivojih in spodbuja sodelovanje, 

izmenjavo idej in izkušenj, tako med strokovnjaki in ponudniki storitev za starejše kot med  

samopomočnimi organizacijami in posamezniki. 

Projekt Discover55 in program COSME, ki ga financira, je predstavila Alenka Ogrin, 

predstavnica ZDUS-a, ki je tudi članica EURAG. Udeležence so še posebej zanimala 

priporočila analize destinacij in evalvacije ter turistični paketi v nizki sezoni, prilagojeni 

potrebam starejših. 

 



 

NEKAJ ODLOMKOV IZ PRIROČNIKA DISCOVER55 
Spoznanja in priporočila za pripravo turističnih produktov za starejše 

Pričujočo publikacijo so pripravili avstrijski projektni partnerji iz Gradca GEFAS Štajerska. To 

je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1991, ki ozavešča, informira in spodbuja 

aktivno staranje ter kakovosten način življenja v poznih letih.  GEFAS sledi potrebam in 

željam starejših ter spodbuja različne iniciative in projekte s področij vseživljenjskega 

učenja, aktivnega državljanstva, enakopravnosti spolov, športa in zdravja, medgeneracijskih 

odnosov in drugih področij, ki vplivajo na kakovost življenja starejših. 

Ugotovitve 

Splošni podatki o udeležencih – testirancih 

Povprečna starost udeležencev je bila 68,2 leti. V primerjavi s podatki iz evropske študije je 

bila to relativno starejša skupina. V projektu ESCAPE[1], kjer je sodelovalo kar 900 starejših, 

je bila starost večine udeležencev od 55 do 65 let.  Pri določanju kriterija o starosti 

udeležencev pilotnega testiranja smo upoštevali dejstvo, da po 70. letu starosti postajajo 

potovanja za vse več  starejših zahtevnejši ‘zalogaj’, kar bi moralo ponudnikom turističnih 

storitev predstavljati zanimiv izziv za zadovoljevanje potreb ciljne skupine starejših. 

Udeleženci so bili vajeni potovanj v tujino, saj jih le 6 od 56 ni potovalo v tujino vsako leto, 

povprečno število potovanj v tujino v zadnjih treh letih pa je bilo 5, celo 6. 

Preference in prioritete starejših turistov 

Udeleženci so se večinoma ocenili za komunikativne, povedali so, da jih še posebej 

zanimajo narava in zgodovinske znamenitosti in da so odprti za nova spoznanja. Zato ne 

preseneča, da je zanje najbolj pomemben kriterij za izbor potovanja priložnost, da izvedo 

kaj novega o obiskani deželi, njenih prebivalcih in običajih. Zelo močna so njihova 

pričakovanja, da jim bodo potovanja odprla nova obzorja. Med različnimi aktivnostmi so 

kot še posebej zanimive označili izobraževalna potovanja, oglede mest in kulturnih 

zanimivosti ter obisk podeželja in naravnih znamenitosti. V spremljevalnem programu so 

bili najbolj navdušeni nad obiski muzejev. V skladu z že izraženo željo po druženju so med 

aktivnostmi še posebej omenili petje in ples pa tudi komunikacijo v tujih jezikih. 

Pri obravnavi posebnih potreb seniorjev smo opazili, da želja po posebej za seniorje 

prilagojenem potovanju ni bila močno izražena. Tudi odgovori na vprašanja glede 

http://www.discover55.eu/sl/2017/06/27/some-extracts-from-discover55-handbook/#_ftn1


 

fleksibilnosti načrtovanja, pomembnosti zdravniške oskrbe na obiskani destinaciji in 

potrebe za pomoč pri prtljagi kažejo, da so testirane osebe precej samozavestne in 

samozadostne. Je pa zanje pomembno, da je prihod (logistika, sprejem v hotelu) dobro 

organiziran in da je v program umeščenih dovolj odmorov. 

[1] ESCAPE – European Senior Citizens’ Actions to Promote Exchange in 

tourism,http://www.escape2europe.eu/sites/default/files/ESCAPE_Deliv6_ReportNeedsInt

erests.pdf, (2017-04-10) 

 

ZAKLJUČNI DOGODEK V MONTEPISANU 
23. junija 2017 je bil v vili Medicea v mestu Buti blizu Pise izveden zaključni nacionalni 

dogodek projekta DiscOver55, ki ga je organiziral partner projekta Timesis srl. skupaj z 

občino Capannori. Namen je bil predstaviti rezultate projekta, v katerem smo promovirali 

turistične pakete za starejše nad 55 let. 

V projektu so sodelovale štiri destinacije: jezero Saima na Finskem, Izola iz Slovenije, 

Vulkanland iz Avstrije in Monte Pisano s sedmimi občinami (Buti, Vicopisano, Vecchiano, 

San Giuliano T., Pisa, Lucca, Capannori). 

Udeleženci tega dogodka so bili turistični ponudniki, turistične agencije, predstavniki 

lokalna uprave ter drugi lokalni in regionalni deležniki in tudi seniorska organizacija AUSER. 

Po pozdravih županov občine Buti in Capannori je predstavnik regionalnega odbora za 

turizem Stefano Romagnoli predstavil trende in prihodnje ukrepe za razvoj trajnostnega 

turizma v Toskani. 

Rezultate pilotnih testov je predstavila Monia D’Amico, koordinatorka projekta. Analizo 

rezultatov evalvacijskega obiska v Monte Pisanu s pomočjo ETIS indikatorjev sta predstavili 

Sara Levi Sacerdotti in Carlotta Guaragna iz partnerske organiazcije SiTI – Institute for 

Territorial Systems for Innovation. 

Društvo AUSER je predstavilo zbrana pričevanja starejših, ki so testirali ponudbo za 

starejše. Starejšim prilagojene pakete pa je predstavila strokovnjakinja za turistično 

mreženje Raffaella Nocchi. 

http://www.discover55.eu/sl/2017/06/27/some-extracts-from-discover55-handbook/#_ftnref1
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Ob koncu je Riccardo Marzi iz občine Capannori, v projektu odgovoren za komunikacijo, 

predstavil orodja za učinkovito komuniciranje, ki bodo zagotovila trajnost projektnih 

rezultatov na področju Montepisana. 

 

 


