
    

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 

 

Първа партньорска среща по проект NEWSCAT 

На 13-14 октомври 2016 г. Национален алианс 

за социална отговорност (НАСО) взе участие 

в първата партньорска среща по проект „Нови 

умения за достъпен туризъм“ (NEWSCAT), 

насочен към развитието на достъпни 

туристически услуги за хора с 

увреждания. Събитието се проведе в Палма де 

Майорка, Испания, като негов домакин бе 

Agencia de Turismo de las Islas Baleares 

(Туристическа агенция на Балеарските 

острови) – Испания. Сред участниците бяха 

представители и на останалите организации-партньори по проекта, а именно сдружение 

„Латвийско движение за независим живот“ – Латвия, Европейска асоциация на 

доставчиците на услуги за хора с увреждания – Белгия, Европейска мрежа за достъпен 

туризъм – Белгия, консорциум на социални кооперации MESTIERI LOMBARDIA – 

Италия, фондация към Международен университет в Бреда – Холандия, както на 

водещата организация фондация „Emplea“ – Испания. 

По време на срещата бяха обсъдени основните цели, дейности, очакваните резултати, 

както и ангажиментите на партньорите по проекта. Разработени бяха план за изпълнение, 

както и механизми за управление. Участниците обмениха информация и за различни 

практики в техните страни, свързани с достъпните туристически услуги за хора с 

увреждания. 

В досегашната си практика НАСО има много примери за въвеждане на нови услуги в 

България, насочени към повишаване стандарта на качеството на услугите за хора с 

увреждания. В тази връзка, темата за достъпността в туризма е изключително иновативна 

и вече е част от основната цел на НАСО – реализиране на дейности, допринасящи за 

подобряване качеството на живот на хората, нуждаещи се от подкрепа. 

Продължителността на проекта е почти 3 години – до 31 юли 2019 г., като следващата 

партньорска среща ще се състои през м. юни 2017 г. в гр. Варна. 


