
Hlavnými výstupmi projektu budú:

• nová kvalifikácia – prevádzkar wellness centra na 
úrovni EKR 4, 

• posilnená spolupráca so zainteresovanými strana-
mi v každej partnerskej krajine, 

• spolupráca medzi odbornými školami a 
spoločnosťami v oblasti wellness turizmu s cieľom 
zlepšiť poskytovanie vzdelávania na pracovisku 
vrátane medzinárodnej mobility študentov, 

• workshopy, informačné podujatia, školenia a kon-
ferencie,

• informačné materiály o novej kvalifikácii a realizácii 
projektu,

• Európska sieť wellness zručností v oblasti ces-
tovného ruchu.

www.wellto.eu

WellTo “Rozvoj zručností v oblasti 
wellness turzimu”

Projekt WellTo je zameraný na vytvorenie 
spoločnej kvalifikácie prevádzkara wellness centra, 
ktorá reflektuje aktuálne potreby aktérov v oblasti 
odborného vzdelávania a prípravy a cestovného 
ruchu s cieľom zabezpečiť lepšie poskytovanie 
wellness služieb a prácu s klientmi.
Kvalifikácia bude odrážať súčasné požiadavky 
zamestnávateľov v oblasti wellness v cestovnom 
ruchu, ako sú hlboké znalosti ponúkaných pro-
cedúr a služieb, vynikajúce komunikačné zručnos-
ti, manažérske a organizačné schopnosti.

Projekt spája rôznych aktérov - tvorcov politiky v 
oblasti odborného vzdelávania a prípravy, poskyto-
vateľov vzdelávania vo formálnom a neformálnom 
vzdelávaní, zástupcov podnikov, komôr a združení 
pôsobiacich v cestovnom ruchu.

Viac informácií nájdete na stránke

Projekt WellTo (č.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) je financovaný s podporou Európskej 
komisie. Tento materiál odráža iba názory autorov a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek v ňom 
použité informácie.



BULHARSKO 

SLOVINSKO

• Inštitút pre odborné vzdelávanie a prípravu 
• Slovinskej republiky (CPI)
• Obchodná komora Savinjsko-Šaleško (SŠGZ)
• Školské centrum Velenje (ŠCV) 

• Národné centrum pre vzdelávanie (VISC) 
• Konfederácia zamestnávateľov (LDDK)
• Priemyselná škola technológií a cestovného 

ruchu Kuldiga (KTTT) 

LOTYŠSKO

• Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) 
• Zväz hotelov a reštaurácií (AHR) 
• Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera (HAĽW)

SLOVENSKO

• Federálny inštitút odborného vzdelávania a 
prípravy (BIBB)

NEMECKO

Konzorcium WellTo sa skladá z 14 partnerov z piatich krajín:

• Inštitút pre zvdelávanie zamestnancov medzinárodných organizácií (ITPIO)
• Národná agentúra pre odborné vzdelávanie a prípravu (NAVET)
• Stredná odborná škola poľnohospodárska “Kliment Timiryazev” (ZPG)
• Al Maks Ltd. 

WellTo “Rozvoj zručností v oblasti 
wellness turzimu”


