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NEWSCAT 

 

Пета партньорска среща по проект NEWSCAT 

На 14-15 март 2019 г. в гр. Албино, Италия,  се състоя 

петата партньорска среща по проект „Нови умения за 

достъпен туризъм“ (NEWSCAT) с водеща 

организация EMPLEA /Испания/, в който НАСО 

участва като партньор заедно с EASPD /Белгия/, 

MESTIERI LOMBARDIA Consorzio di cooperative 

sociali S.C.S. /Италия/, STICHTING NHTV 

INTERNATIONALE HOGESCHOOL BREDA 

/Холандия/, Agencia de Turismo de las Islas Baleares 

/Испания/, LATMIL /Латвия/ и ENAT /Белгия/.  

Основната цел на проекта е повишаване 

достъпността в сферата на туризма за хора с 

увреждания. 

На срещата бе поставен акцент върху две предстоящи 

за всяка една от страните – партньори събития. 

Едното е стартиращото на 23 април 2019 г. он-лайн обучение, насочено към фирми и 

организации, работещи в сферата на туризма, социалния сектор и публичната 

администрация. От страна на НАСО се предвижда в обучението да се включат 17 

участника от цяла България. 

Второто събитие, което всеки партньор следва да организира, е среща, целяща 

повишаване осведомеността сред широката общественост относно основната тема на 

проекта. НАСО предвижда да я проведе на 24 април 2019 г. в гр. Варна. Целта ни е да 

увеличим интереса на хората по темата с цел да се предприемат действия за промяна, 

защото вярваме, че повишаването на информираността и осъзнатостта по темата ще 

доведе и до увеличаване чувствителността на хората спрямо нея. 

Предоставянето на достъпни туристически услуги е от решаващо значение за 

повишаване капацитета на туристическия сектор с цел покриване специфичните нужди 

на хората с увреждания от една страна, а от друга ключова роля играе повишаването на 

осведомеността сред самите хора с увреждания за услугите, които биха могли да ползват, 

допринасящи за техния независим и пълноценен начин на живот. 

 

 

 

 

 


