
    

Тази публикация е част от проект „Нови умения за достъпен туризъм“ (NEWSCAT), финансиран по 

програма Еразъм+ на Европейската комисия. Европейската комисия не носи никаква отговорност за 

съдържанието на тази публикация и гледните точни, изразени в нея. 

NEWSCAT 

Събитие за разпространение на резултатите по проект NEWSCAT 

На 24 април 2019 г. в гр. Варна се проведе 

събитие за популяризиране на постигнатите до 

момента резултати по проект „Нови умения за 

достъпен туризъм“ (NEWSCAT), в който НАСО 

участва като партньор. В събитието взеха участие 

30 представители на общински структури, 

социални услуги, хотели, туристически агенции 

и други заинтересовани страни от туристическия 

сектор в морската столица. Целта бе да се 

представят изготвените по проекта продукти, свързани с предоставянето на достъпни 

туристически услуги за хора с увреждания, както и онлайн обучение за специалисти, 

заети в сектора на туризма.  

В края на срещата се проведе дискусия, като участниците дебатираха състоянието на 

достъпността на туристическите обекти в града и страната, потребностите на сектора от 

специализирани обучения и подкрепа за работа с хора с увреждания, както и 

необходимостта от популяризиране на дейностите по проекта с цел да се направят 

първите по-сериозни стъпки в посока предоставяне на повече туристически услуги за 

хора със специални потребности. Някои от участниците споделиха шеговито, че с 

напредването на възрастта им в даден момент те също ще бъдат част от целевата група 

на проекта. 

Всички представени на събитието материали са достъпни чрез кликване върху 

документите по-долу: 

 Ръководство за повишаване на осведомеността 

Финалният документ, изготвен по проекта, можете да откриете на английски език 

тук. 

 Методическо ръководство за предоставяне на персонализирани достъпни 

туристически услуги 

Финалният документ, изготвен по проекта, е достъпен на английски език тук. 

 Насоки за приложение на програма за персонализиран достъпен туризъм 

Финалният документ, изготвен по проекта, е наличен на английски език тук.  

 Доклад за необходимите компетенции и умения за предоставяне на достъпни 

услуги в туризма 

Финалният документ, изготвен в рамките на проекта, можете да намерите на 

английски език тук. 

След края на събитието в гр. Варна бе финализиран и документ, представящ добри 

практики в сферата на достъпния туризъм, селектирани от партньорите по проекта, който 

е наличен на английски език тук. 

https://naso.bg/images/files/NEWSCAT%20Toolkit%20(2)_bg.pdf
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https://naso.bg/images/files/ENAT_NEWSCAT_O2.1_guidelines%20(1)%20(2)_bg.pdf
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https://naso.bg/images/files/NEWSCAT_IO4_guidelines_implementation_draft04042019_bg.pdf
https://naso.bg/images/guidelines_for_the_implementation_of_a_customised_accessible_tourism_programme_compressed.pdf
https://naso.bg/images/files/NEWSCAT_competences%20report_bg.pdf
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https://naso.bg/images/best_practices.pdf

