2013. évi beszámoló Gyeregyalog.hu Egyesület

A Gyeregyalog.hu Egyesület és a Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter tevékenységei szorosan
összekapcsolódnak, egybefonódnak, hiszen 30 egyesületi tagból 28 klaszter tag is.
A Gyeregyalog.hu Egyesület 2013-as évben is végzett közhasznú tevékenységet, melyek leginkább a
természetvédelemi, állatvédelemi és környezetvédelemi kultúra fejlesztését segítette elő. Ezen
tevékenységek, szolgáltatások a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin kívül más személyek
számára is hozzáférhetőek. Pl.: rendezvényeinket ingyenesen lehetett látogatni; adatbázisainkat,
felméréseinket, elemzéseinket, kiadványainkat ingyenesen el lehet érni, le lehet tölteni honlapunkról;
a kihelyezett kerékpárokat a turisták is használhatják, hírlevünkből a Dél-Dunántúli Régió
ökorendezvényeiről kaphatnak információt, stb.

2013. év tevékenységei:
- Január 1-én a klaszter menedzsment megkezdte pályázati munkáját.
- Online kampányt előkészítettük, majd 5 alkalommal online kampányt bonyolítottunk le.
- Elindult a pályázati hírlevelünk, melyet havi rendszerességgel küldünk.
- Kialakításra került a Klaszter havi hírlevelének arculata, majd március 07-én kiküldtük az első
hírlevelet. Azóta havi rendszerességgel küldjük az aktuális híreket, programokat.
- Elkészültek osztálykirándulás, nyári tábor ajánlatot tartalmazó tematikus leporellók 1000 db-ban.
- Februárban beadtunk egy Prezi pályázatot, melyet Klaszterünk megnyert. Ennek keretében elkészült
egy rövid magyar és angol nyelvű bemutató anyag a Klaszterről.
- Február 28 és március 03 között Budapesti Utazás Kiállításon való megjelenés.
- Március 09. Klaszter fejlesztés pályázat kapcsán nyitó konferencia a Zsolnay Kulturális Negyedben
(„Aktív és ökoturizmus a Dél-Dunántúlon”). Határon átnyúló zöldút fejlesztés IPA projektünk nyitó
konferenciája is ezen a napon volt. Közel 50 fő vett részt a rendezvényeken.
- Március 09-10. Reprezentatívan megjelentünk egy nagyobb standdal a Pécsi Utazási Kiállításon. A
Klaszter tagjaink közül 6-an külön standdal jelent meg.
- Március közepén beadtunk egy TÁMOP-os foglalkoztatási pályázatot 5 főre. Várjuk az eredményt.
- Március 20-án Gonda Tibor bemutatta a Zöldút projektet Kővágószőlősön a Mecsek Zöldút Civil
Társulás fórumán.
- Április 05-06. Pörbölyön megtartottuk első Workshop-unkat
- Április elején elkezdődött a Klaszter tagok interjúztatása és a Klaszter tagok marketing
stratégiájának összehasonlító elemzésének összeállítása. Az anyagok május végére készültek el.
- Április végén részt vettünk az Ökopark Bükkösd Galagonya Éttermének megnyitóján.
- Májusban a GoGreen pályázat kapcsán elkészült a www.baranyazoldut.eu honlapunk, mely a
Baranya Zöldút útvonalát, településeit, szolgáltatóit, programjait mutatja be.
- 50 db kerékpár került beszerzésre és kihelyezésre 20 taghoz.
- Támogattuk ökoturisztikai rendezvények megvalósulását: Kézenfogva földanyánkkal, Sárkánymítosz
nyomában, Szent Márton Napi Sokadalom, Csillagászat mindenkinek.
- 4 alkalommal küldtük ki garantált programcsomag ajánlatunkat (zselici program és szállás
ajánlatok, június elejére a Zselicben, valamint a Fishing on Orfű idejére, Szezonzáró hétvége Orfűn,
Téli programok) TDM-eknek, RMI-knek és utazási irodáknak.
- Május 29. Klaszter közgyűlés
- 2 alkalommal valósítottunk meg social media marketing kampányt. Az első Social Media

marketingünknek köszönhetően több mint háromszorosára növekedett a Facebook oldal lájkolóinak
száma. (Fishing jegyet lehetett nyerni.) A második kampányunk alkalmával a rajongók száma 525-ről
755-re növekedett. (Katica Tanya Élményközpont belépőjegyet lehettet nyerni.)
- 2 alkalommal került kiküldésre angol nyelvű hírlevelünk.
- 4db óriásplakát került kihelyezésre Budapesten.
- Július 13-14-én megrendezésre került az első kétnapos újságírói study tour a Zselicben.
- 15 db kisfilm készült el a tagokról (Csicseri Vendégház, Gyűrűfű, Katica Tanya, Ökocsiga Játszóház,
Vackor vendégházak, Bőszénfai Szarvasfarm, Galagonya Tábor, Lengyel-Annafürdő, Mecsekerdő Zrt.,
Szuppi Ifjúsági Szálló, Cseresznyéskert Erdei Iskola, Fűzfa Panzió, Orfű-Tekeres Ifjúsági Szállás,
Panoráma Kemping, Tekeresi Lovaspanzió)
- 1 db jurta beszerzése is kihelyezése.
- Természetismereti tábort szerveztünk, ahol horvát és magyar gyerekek ismerkedhettek a
környezettudatos életmód alapelveivel, valamint Művészeti táborban a természetes alapanyagok
(szalma) művészeti kifejezőeszközként történő felhasználás lehetőségeinek kísérletezésére volt
lehetőség.
- Augusztus 8-11. egyesület által szervezett kenutúra.
- Augusztus 17-18-án megtartottuk második Workshopunkat és az I. Ökofesztivált Orfűn.
- Szeptemberben elkészült Zöldút leporellónk.
- Október 11-13 között Szlovéniában volt Klaszterünk külföldi tanulmányúton, ami nagyon jól sikerült.
- Október 19 és 20-án megrendezésre került az első kétnapos pedagógusoknak szervezett study tour.
- November 11. beadtuk NEA működési pályázatunkat, mely sajnos csak várólistás lett.
- Megkezdtük az Ökoturisztikai Minősítési Rendszer bevezetésének előkészítését.
- Megjelent egy PR cikk a Klaszterről a Fakopáncs erdei iskolák és táborok katalógusában.
- December végére elkészült a Vendégkörfelmérés összegző anyaga, a Szolgáltató elégedettség
felmérés, a Baranya megyei ökoszolgáltatókat tartalmazó adatbázis és a természeti értékek a DélDunántúlon adatbázis.
- Elkezdtük a klaszter régiós táblák előkészítését.
- Új tagok bevonását folyamatosan végezzük. (Új tagjaink: Biobia Porta Pajta Szálló, CampInvest Kft.,
Gemenc Zrt., Vackor Vendégház, Csicseri Vendégház, Cseresznyéskert Erdei Iskola, Kemencés
Vendégház, Szennai Skanzen)
- A szervezet munkájában jelentős szerepük van a különböző közös média felületeknek.
Működtetjük a facebook oldalunkat és a honlapunkat.

