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 Euroopa Liidu projekti CUBITUS lõppkonverents 11. märtsil 2016 Schwerini FHM rakenduskõrgkooli Balti Kolledžis 
rojekti 30-kuulise tegutsemise käigus on ettevõtetest ja ülikoolidest koosnev meeskond töötanud välja kontseptsiooni kõrgharidusasutuste ja ettevõtete vahelise koostöö parandamiseks ühes Euroopa olulisemas kasvuvaldkonnas – turismisektoris, eeskätt tervise- ja seeniorturismis.  CUBITUS projekti rahastab Erasmuse elukestva õppe programmi kaudu Euroopa Komisjon. CUBITUS tähendab ülikoolide ja ettevõtete vahelist jätkusuutlikku koostööd turismisektoris, mille eesmärk on soodustada ülikoolide ja keskmise suurusega ettevõtete vahelist sünergiat ja koostööd, samuti tööalaste võimaluste senisest tõhusamat ärakasutamist. Projekti partnerid - Istanbuli Kaubandus- ja Tööstuskoda, Itaalia, Portugali ja Austria erialavõrgustikud ja konsultatsioonifirmad ning Suceava Ülikool (Rumeenia), Coleg Llandrillo (Wales), Tartu Ülikool (Eesti) ja FHM rakenduskõrgkool on teinud tõhusat koostööd projekti elluviimiseks.   Loodud koostöömudelid ja võrgustikud võimaldavad kohalikel ja piirkondlikel ettevõtetel ning haridusasutustel tegutseda senisest 

 integreeritumalt, et töötada välja terviseteenused, mis arvestaksid senisest enam just seenioride vajadustega. 
Lõppkohtumise käigus tutvustavad partnerid 9. märtsil 2016 Berliini rahvusvahelise turismimessi ITB raames toimuva puhkeaja trendide foorumil projekti esialgseid tulemusi.   Kaks päeva hiljem leiab aset lõppkonverents, kus projekti-partnerid avaldavad arvamust ning arutlevad kõrgharidusasutuste, poliitiliste ringkondade ja turismisektori esindajatega projekti tulemuste üle. Konverentsiga pannakse alus pikaajalisele tihedale suhtlusele kõrgharidusasutuste ja ettevõtete vahel, mis on vajalik selleks, et tulla toime praeguste ja tuleviku väljakutsetega kiiresti kasvavas tervise- ja seeniorturismi valdkonnas ning olemasolevate võimaluste paremaks ärakasutamiseks.  Olulisimad projekti tulemused keskenduvad järgmistele võtmetähtsusega aspektidele: 
a) Seeniorturismi kasvav osatähtsus Euroopa muutuva rahvastiku ealise struktuuri tõttu. Jätkuvalt on murekohaks sobivate terviseturismiga seotud sihtkohtade nappus ning piisavalt arenguruumi on ka peamiselt seenioridele mõeldud reisi- ja tervisetoodete väljatöötamises ja turundamises. 

 Projekti käigus töötati välja ülikoolide ja ettevõtete koostöömudel (ÜEKM) eesmärgiga edendada kõrg-haridusasutuste ja turismi-sektori vahelist koostööd ning toetada teadmiste vahetamist ja parandada tulemusi väike- ja keskmise suurusega ettevõtteis, kus vajadus selle järele on kõige suurem.  b) Eesmärgi saavutamiseks töötati välja ja viidi ellu konsulteerimis-programm, mille käigus kõrgharidusasutused pakuvad ettevõtetele nende vajadustest lähtuvat individuaalset nõustamist. Abi võib seisneda näiteks seeniorturismi pakkumiste optimeerimises või turundustegevuste suunamises konkreetsele sihtrühmale. c) Lisaks rõhutasid projekti-partnerid oma soovitustes vajadust lahendada infrastruktuuriga seotud küsimused ning toetada turismiettevõtteid tegevustes, mis suurendavad poliitiliste otsustajate teadlikkust ja aitavad neil paremini mõista kasvava tähtsusega turismivaldkondade olulisust.  
Tulemused koondati nn “tööpakettideks”, mis jagunesid partnerite vahel: - CUBITUSE seeniorturismi käsiraamat (Rumeenia);  - ülikoolide ja ettevõtete koostöömudeli (ÜEKM) käsiraamat (Portugal); 
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 - ISO-IEC sertifitseerimise standardid (Austria); - CUBITUS ÜEKM-i piloteerimine seeniorturismile orienteeritud väike- ja mikroettevõtete konsulteerimise ja mentorluse kaudu (Eesti);  - Strateegiline kontseptsioon “CUBITUS roheline raamat” ja projekti üldine rakendamine (Türgi); - Kvaliteedijuhtimine (Suurbritannia); - Projekti juhtimine, jätku-suutlikkus ja teavitamine (Saksamaa) 
 

 
Käsiraamatute avaldamine kõigis projektipartnerite keeltes 
 

rojekti tulemused (a-d) dokumenteeriti neljas käsiraamatus, mis avaldati kõigi projektipartnerite emakeeles: 
a)  „Seeniorturismi käsiraamat“ (tuginedes teadusuuringutele sihtrühma kohta ja praktilistele käsitllustele sh Euroopa seenior-turismi parimatele näidetele) 

 
b) „Ülikoolide ja ettevõtete koostöömudel“ (sisaldades ülevaadet koolituskursusest ja konsultatsiooniprogrammist) 
c)  “Sertifitseerimisprogramm” (juhised “turismisektori nõustaja” kvalifikatsiooni taotlemiseks) 
d) “Roheline raamat” (hinnang projektile ja soovitused poliitilisel tasandil otsustajatele) 
Käsiraamatud on osaliselt saadaval paberkujul, osaliselt digitaalsetelt, ning neid esitletakse toimuval lõppkonverentsil.  
 

 

 

 
 
Lisaks valmib Schwerini FHM rakenduskõrgkooli töö tulemusena lõpparuanne, kus kõik neli käsiraamatut koondatakse üheks tervikdokumendiks.  
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