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Обосновка

Използването на достъпния туризъм често е ограничено
поради липсата на истински висококачествени,
персонализирани услуги в близост до клиентите със
специални нужди. Всъщност, имайки предвид принципите на
независимия живот, пълното интегриране и пълноценното
участие (индивидуалност, самоопределение, уважение,
информиран избор, овластяване, гъвкавост), много от тези
клиенти може да не бъдат част от групите, чиито потребности
се възприемат по стардартен начин. Налице е нарастващо
търсене на локални висококачествени персонализирани
услуги, адаптирани към специфичните нужди на клиентите.



Цел

Да се подобрят уменията на специалистите от
туристическия сектор, за да се отговори на това
търсене чрез създаването на рамка, чрез която
персонализираният достъпен туризъм да може
да бъде насочен към две основни целеви групи:
- Специалисти, компании и предприемачи,

участващи в сектора на туризма
- Отговорни лица и основни действащи лица



Продуктът / интелектуалната 
продукция

Подготвяне

O1. „Как да прилагаме“ -
наръчник за персонализиран 
достъпен туризъм

O2. Онлайн обучение за 
персонализиран достъпен 
туризъм

O3. Материали за повишаване на 
осведомеността

O4. Насоки за прилагането на 
програма за персонализиран 
достъпен туризъм

Одобрение

O2. Онлайн обучение за 
персонализиран достъпен 

туризъм

O4. Насоки за 
прилагането на програма 

за персонализиран 
достъпен туризъм



Дейности
O2. Онлайн обучение

O2.A1. Създаване на помощни методологии за персонализиран достъпен 
туризъм

O2.A2. Създаване на професионалния профил и модела на компетентност
на асистента на персонализирания достъпен туризъм

O2.A3. Създаване на онлайн обучение

O2.A4. Създаване на платформа за обучение

C.1. Обучение за предоставяне на услугите



Дейности
O4. Насоки за прилагането на програма за 

персонализиран достъпен туризъм

О4.A1 Съставяне на политически препоръки, бюджетни 
планове и каталог на ресурси

O4.A2. Проектиране на насоки за прилагане

O4.A3. Проучвания за прилагането в 4 дестинации



Дейности
Разпространение и трансфер

А3 - Изготвяне и изпълнение на план за разпространение

E.1, E2, E3 и E4. Национални семинари

A.6. Представяне на основните действащи лица и
заинтересовани страни

E.2. Заключителен семинар



Дейности
Управление

A1 - Изготвяне на управленските процедури.

A2 - Изготвяне на плана за оценка.

А4 - Съставяне и създаване на вътрешен
комуникационен инструмент.

А5 - Изготвяне на стратегия за устойчивост.



Резултатите
Ще бъде изготвен набор от документи за мониторинг, които да бъдат използвани от
партньорите по проекта по време на проекта (управленски процедури, план за оценка)
- Ще бъде създаден комуникационен инструмент и уебстраница на проекта, като се
използват безплатни платформи
- Ще бъдат създадени следните интелектуални продукции:

O "Как да прилагаме" – наръчник за персонализиран достъпен туризъм
O Професионален профил и курс за обучение на асистента на персонализирания достъпен туризъм
O Инструмент за повишаване на осведомеността
O Наръчник за изготвяне и прилагане на персонализиран достъпен туризъм, предназначен за отговорните
лица и ключовите заинтересовани страни, включително 4 казуса за четирите туристически дестинации,
които участват в партньорството

- 40 обучаеми ще участват в дейностите по обучение, включени в проекта
- 4 национални семинара ще бъдат организирани от партньорите по проекта, за да
представят модела на основните действащи лица и отговорните лица
- Над 200 ключови заинтересовани страни и отговорни лица ще вземат участие в
дейностите за разпространение, популяризирани от проекта, включително в национални
семинари и един заключителен семинар
- Ще се проведе заключителен публичен семинар
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