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NEWSCAT 

 

Дейност Период на изпълнение Отговорна организация 

Първоначална партньорска 
среща в Палма де Майорка 

13-14 октомври 2016 г. Agencia de Turismo de las 
Islas Baleares 

Изготвяне на лого на 
проекта 

до средата на м. ноември 
2016 г. 

MESTIERI LOMBARDIA 
Consorzio di cooperative 
sociali S.C.S. 

Изготвяне на план за 
разпространение на 
резултатите по проекта 

до края на м. декември 
2016 г. 

EASPD 

Изготвяне на How to Guide 
- ръководство за 
предоставяне на 
персонализирани и 
достъпни услуги в сферата 
на туризма 

01.12.2016 г. – 31.07.2017 г. EUROPEAN NETWORK 
FOR ACCESSIBLE 
TOURISM ASBL 

Партньорска среща в гр. 
Варна 

6-9 юни 2017 г.  НАСО 

Създаване на он-лайн курс 
за обучение, базиран на 
How to Guide и 
предназначен за 
специалисти в сектора на 
туризма, както и за хора, 
които искат да работят в 
тази сфера, напр. студенти. 
Част от създаването на 
курса ще бъде изготвянето 
на професионален профил 
на асистенти по 
персонализирани и 
достъпни услуги в сферата 
на туризма. 

01.08.2017 г. – 31.07.2018 г. Fundación Emplea 

N.B. НАСО и другите 
партньорски 
организации ще 
допринесат за 
изготвянето на он-лайн 
модулите за обучение, 
както и за създаването на 
професионалния профил 
на асистентите по 
достъпни услуги в 
туризма. 

 

Партньорска среща в 
Бреда, Холандия 

28.02 – 01.03.2018 г.  STICHTING NHTV 
INTERNATIONALE 
HOGESCHOOL BREDA 

Провеждане на паралелни 
уъркшопове в Палма де 
Майорка, Рига, Варна, 
Милано и Бреда с цел да се 
популяризират How to 

Между м. май и м. 
септември 2018 г. следва да 
се проведат 
уъркшопове/multiplier 
events с цел 
популяризиране на курса за 
обучение. От м. октомври 

Agencia de Turismo de las 
Islas Baleares и Fundación 
Emplea 

Association „Latvian 
Movement for independent 
living“ 
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Guide и он-лайн курса за 
обучение 

2018 г. до м. февруари 2019 
г. следва да се проведе 
самото обучение.  

НАСО 

MESTIERI LOMBARDIA 
Consorzio di cooperative 
sociali S.C.S. 

STICHTING NHTV 
INTERNATIONALE 
HOGESCHOOL BREDA 

Изготвяне на Awareness 
Toolkit – наръчник за 
популяризиране сектора на 
работа с хора с увреждания 
и достъпните услуги в 
сферата на туризма с цел да 
се осъществят нормативни 
промени и да се създадат 
законодателни мерки за 
предлагане на достъпни 
туристически услуги за 
всички нуждаещи се 

01.07.2018 г. – 31.10.2018 г. EASPD 

N.B. НАСО участва. 

Партньорска среща в Рига, 
Латвия 

13-14 септември 2018 г. Association „Latvian 
Movement for independent 
living“ 

Изготвяне на ръководство 
за приложение на програма 
за персонализирани и 
достъпни туристически 
услуги, което ще бъде 
насочено към политици в 
сферата на туризма  

01.10.2018 г. – 31.05.2019 г. Agencia de Turismo de las 
Islas Baleares 

N.B. НАСО трябва да 
изготви проучване на 
базата на SWOT анализ 
за това какви са 
възможностите и 
трудностите при 
имплементирането на 
програмата в България, 
след което ще трябва да 
отправи препоръки за 
нормативни промени 
към местни политици в 
сферата на туризма и 
професионалното 
образование.   
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Партньорска среща в 
Милано, Италия 

м. март 2019 г. MESTIERI LOMBARDIA 
Consorzio di cooperative 
sociali S.C.S. 

Партньорска среща и 
заключителен семинар в 
Брюксел, Белгия 

м. юни 2019 г. EASPD 

 


