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Presenter
Presentation Notes
ENAT aims to make all tourism offers, venues and destinations available to all potential visitors.It is not about creating a specialized niche-market of “disability tourism” – but to open up the existing businesses and make the offers fit better to the actual market and the demands of customers.In the tourism industry today accessible facilities and venues are still a tiny minority.  People with disabilities and others with specific access needs want to enjoy the same kinds of travel and holiday experiences as anyone else. They do not want segregated tours! Disabled and elderly people can do extraordinary things - as tourists. It is amazing to witness disabled people participating in adventure sports…like skydiving…But, when you see these pictures,  have you thought how equally amazing it is that they can travel to these places and do these things_Where did they find out about the possibilities?How did they book and plan their travel? Where do they stay?How do tourism providers communicate with a blind or deaf person….?These are all questions that ENAT seeks to answer.We help our tourism businesses become better by showing them how to offer a better quality of service to ALL visitors. �It is the right thing to do but it also helps the bottom line by increasing visitor numbers and generating more revenue.  



Мисията на Европейската мрежа за 
достъпен туризъм е: 

- да направи европейските 
туристически дестинации, продукти и 
услуги, достъпни за всички туристи и 
да насърчава достъпния туризъм по 
света. 

Presenter
Presentation Notes
ENAT’s mission is “to make European tourism destinations, products and services accessible to all travellers and to promote accessible tourism around the world”. 



• Частна неправителствена организация, основана в 
Белгия, 2008

• Мрежа на заинтересовани страни, обединени от 
целта за разработване и насърчаване на по-добра 
достъпност в туризма за ВСИЧКИ посетители

• Отворена за всички организации и физически лица, 
които подкрепят нейния устав – от всяка страна по 
света.

ENAT: В Европа & по света

Presenter
Presentation Notes
  The European Network for Accessible Tourism (ENAT) is a Belgian-based NGO, It is:  A Private non-profit organisation, founded in Belgium, 2008 A multi-stakeholder network united in the purpose of developing and promoting better accessibility in tourism for ALL visitors Open to all organisations and individuals  who support its Statutes – from any country in the world



С членове в повече от 50 държави

- В Европа, Средния Изток, Африка, Северна и 
Южна Америка, Азия, Австралия - Тихоокеанските 
региони
Повече от 3500 последователи в социалните 
мрежи 

В Европа и по света
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A Few ENAT Members
& Partners

Presenter
Presentation Notes
  This slide shows the logos of just a few of our members and partners.  ENAT has signed a Memorandum of Understanding with the UN World Tourism Organisation, providing them with expert assistance for the development of policy and training materials. ENAT has signed an MoU with Lonely Planet, the world’s biggest publisher of travel guides. As one of the first fruits of this agreement, this week ENAT is publishing their very First Edition of the Lonely Planet Accessible Travel Guide, edited by their senior editor, Martin Heng.  ENAT works on a number of projects funded by the European Commission, collaborating with national and regional tourist boards, in Belgium, Portugal, Italy, Spain, UK and with tourism businesses and associations of people with disabilities in the Czech Republic, Slovenia, Italy… 



Accessibility Marketing

The European Accessible 
Tourism Directory 
http://pantou.org 

Business & NTO Networks Member Support

Policies & Standards

UNWTO

Good Practices & Studies

Accommodation 
Cities Airports 
Supply Beaches
Cruises Museums 
Health Spas  
Demand Youth    
Destinations

Training & Development

T-Guide

Дейности на ENAT & Услуги на 
членовете
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ENAT has a wide range of activities We help businesses to network and find partnersWe collect and publish Good Practices and make Studies of accessibility in tourism. We support our members if they have questions about accessible tourism and help them to develop projects at national and international levels. We prepare and deliver Training – on-line and face-to-faceWe help to develop strategies and plans for accessible tourism businesses and destinations  We develop policies and standards, such as the ENAT Code of Good Conduct. ENAT is an Official Liaison Organisation with ISO – International Standards Organisation and CEN – European Standardisation Committee, working on access standards for Accessible Tourism and Public Procurement of the Accessible Built Environment. We are currently piloting an ENAT Quality Label for tourism businesses, which we plan to launch in late 2017We also help to market accessible tourism suppliers through the Pantou Directory, which we have made for the European Commission. Here suppliers can register free of charge. Pantou is now a GLOBAL Directory since 1st May 2017 – Pantou means “Everywhere” in the Greek language!            



http://www.accessibletourism.org/?i=e
nat.en.news.1910 http://pantou.org http://ethics.unwto.org/en/content/acc

essible-tourism 
Посетители-индустрияПосетители Политици

Presenter
Presentation Notes
ENAT has a “V.I.P” approach, as it communicates with visitors, the industry and the policy makers.The 3 main examples are:the cooperation with Lonely Planet, the biggest editor of travel guides, which brought two free updated pdf editions of the Accessible Travel Onlline ResourcesPANTOU, the European Accessible Tourism Directory, which gathers thousands of tourism providers who know how to give information on the accessibility conditions of their premises or services,The cooperation with UNWTO which led to the release of a book developed with fundacion ONCE (Spain) “tourism for all – promoting universal accessibility” presenting good practices in the Accessible Tourism Supply Chain.

http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news.1910
http://pantou.org
http://ethics.unwto.org/en/content/accessible-tourism


Visit: www.accessibletourism.org 

Presenter
Presentation Notes
The ENAT website is the main tool for sharing information with members and other visitors. The number of unique site visitors has steadily increased to the present rate of about 4,000 per month. Here at accessibletourism.org you will find many resources, news and events items, good practices and publications on the subject of accessible tourism. (Click mouse for red marking) – The website has the Listen button on each page, so with a single click you can listen to the text being read aloud in English. This is just one part of our efforts to make information accessible to everyone, showing by example how digital technologies can help to make the Web content available to audiences who might have difficulty in understanding written English.   This feature is sponsored by the ReadSpeaker Company.   ENAT members can find other network members’ profiles and search for the types of business partners or contacts they may be looking for. ENAT “products” include the ENAT Code of Good Conduct  - a commitment label for businesses – special events, forums, information services.Projects in which ENAT participatesand “Good Practices” are also shown here and ther is a Forum section where we host articles and discussions.  

http://translate.google.com/


ENAT в социалните мрежи, 
интернет адрес и данни за контакт

ENAT Facebook 
https://www.facebook.com/accessibletourism 

Twitter @EUaccesstourism 

ENAT LinkedIn 
Grouphttps://www.linkedin.com/grp/home?gid=4003674 

ENAT Facebook Group
https://www.facebook.com/groups/accessibletourism/ 

Web: www.accessibletourism.org
Email: enat@accessibletourism.org 

#tourism4all                             #WTD2016
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Presentation Notes
These are links to some of our online activities.   

https://www.facebook.com/accessibletourism
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4003674
https://www.facebook.com/groups/accessibletourism/
http://www.accessibletourism.org/
mailto:enat@accessibletourism.org


Трудът право ли е?

Член 27 на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания:

 Държавите членки признават правото на хората с 
увреждания да работят...

 Насърчават възможностите за заетост и 
професионално израстване...

 Насърчават възможностите за самонаемане, 
предприемачество, развитие на кооперациите...

 Насърчават заетостта на хората с увреждания в 
частния сектор...



Трудът право ли е?

Европейската стратегия за хората 
с увреждания 2010-2020
Дава възможност на много повече хора с 
увреждания да изкарват прехраната си на 
открития пазар на труда чрез използване на 
пълния потенциал на стратегията Европа 2020 и 
се фокусира върху:

 младите хора
 самонаемането и качествените работни места



Трудът лесен ли е? 
Факти и числа

Процентът на хората с увреждания на 
пазара на труда: 

48,7 %*

* Източник: Оценка на АНЕД въз основа на EU-SILC 2014
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Presentation Notes
These are links to some of our online activities.  



Трудът лесен ли е? Бариери

Нагласи: заклеймяване, предразсъдъци
Липсата на приобщаващо образование
Липсата на възможности за обучение
Липсата на достъпен транспорт и 

структури
Достъпност на работното място



Трудът лесен ли е? 
Личен профил

Търсене за свръхквалифицирани кадри
Ниски нива на свободни работни места
Получаване на по-ниски заплати
Ограничен достъп до образование и 

професионално обучение
Разумни улеснения не се предвиждат



Възможности в туристическата индустрия

• Гъвкавост на туристическия пазар на 
труда  

• Висок процент на предложения за 
работа на непълно работно време

• Малки и средни предприятия
• Изискват се всички нива на умения



Рискове в 
туристическата индустрия

• Изисква се високо ниво на 
"мобилност"  

• Многоезикова квалификация
• Квалификация за изпълнение на 

множество задачи
• Сезонна заетост



Индустрията 
действително нуждае ли се от тях?

Как могат да 
повлияят хората с увреждания?:
за по-добро разбиране на нуждите на 

клиенти с увреждания
за предоставяне на точни и подходящи 

"решения"
за допринасяне на качеството на услугата
за подобряване на конкурентноспособността 

(добавената стойност) на компанията на 
техния работодател 



Освен това:

Служителите с увреждания стават
"клиенти" на туристическата оферта 
заедно с:
 техните семейства
 техните приятели
 тяхната социална среда



Сфери на заетост

• Събиране на информация и разпространение
• Персонал за контакт в обществени 

информационни центрове
• Персонал за контакт в частни предприятия
• Съставители на туристически продукти
• Консултанти за достъпност на туристически 

обекти
• Специализирани гидове за туристи със сензорни 

нарушения
........ и много други

Presenter
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In brief staff able to support, suggest In brief staff able to support, suggest and solve problems in the critical areas of the trip organization, along the whole service chain,  before departure and during the stay in the holiday destination...



• 20 годишна инициатива за включване на хора с 
увреждания сред техните служители

• Подписва официална декларация със синдикатите за 
борба с всички форми на дискриминация (1997)

• Изявление за забрана на дискриминация, включено в 
Хартата за набиране на персонал (2003)

• 462 служители с увреждания във Франция + 
допълнителни 47, наети през 2008

• Стартиране на програма за наемане и обучение в 
местните и регионални офиси (Handicapte във 
Франция)



Хотел PANDA - Будапеща

• Собствениците на хотел Panda интегрират хората с 
увреждания в света на бизнеса и им предоставят 
възможности за работа, които те иначе не биха имали

• Хотелът си е спечелил име в туризма чрез използването на 
уникален модел на заетост: екип от служители с различни 
видове увреждания. 

• 95 процента от работещите в хотел Panda са лица с 
увреждания. 

• Хотелът е удвоил своята печалба, с което доказва, че е 
комбинирал социалните цели с успешно бизнес 
изпълнение.



• Испанска хотелска верига, собственост на 
фондация ONCE (фондация за сътрудничество и 
включване на хора с увреждания)

• Повече от 35 % от служителите са хора с 
увреждания.



• Повече от 90 % от служителите са хора с увреждания.



Социални предприятия
и туризъм

Социални предприятия и социални и 
интегрирани кооперации:

• Предлагат работа на хора с увреждания
• На същите нива като другите работници
• Според техните умения и капацитет
• Конкуренция на открития пазар на труда
• Дават решение за намаляване на 

безработицата



Социални кооперации 
и туризъм - примери

Институтът и туристическата агенция 
Premiki е социално предприятие за 
консултиране, развитие и насърчаване на 
туризма с достъпни дестинации.
4/5 служители с увреждания.



Социални кооперации 
и туризъм - примери

Trattoria degli amici, Рим



Социални кооперации 
и туризъм - примери

Интегриран комуникационен център за хора с увреждания, 
финансиран от италианския отдел за обезщетение на 
пострадали лица. Раздел за туризъм



Социални кооперации 
и туризъм - примери



Благодаря ви
Присъединете се към нас!

И да направим света на пътуванията и 
туризма достъпен за ВСИЧКИ
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