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Партньор по проекта

• Асоциация Удруга „Замисли“ („Представи си“) е партньор по 
проекта. 

• Създадена през 2005 г. в гр. Загреб, Хърватия
• Работи за подобряване качеството на живот на хората с 

увреждания и техните семейства. 
• Асоциацията развива два центъра: Център за подкрепа на хора 

с увреждания и Младежки информационен център. 
• Успешно е изпълнила над 30 проекта, финансирани по 

програми на хърватските Министерство на социалната 
политика и младежта, Министерство на науката, образованието 
и спорта, Агенция за мобилност и европейски програми, сред 
които: „Център за независим живот“; „Училище за млади 
работници“, „Личен асистент за независим живот“, 
„Предприемчиви и креативни“; „Център за младежка 
информация и консултации“, в община Загреб и др.



ЦЕЛИ  НА ПРОЕКТА

• Основната цел на проекта е да се създадат условия и да се 
популяризира услугата „достъпен туризъм за хора с 
увреждания“ в община Рила, като се подготвят и обучат лица от 
целевата група да работят като лични асистенти и екскурзоводи 
на туристи с увреждания. 

• Проектът включва 30 човека - икономически неактивни и 
безработни лица, които ще бъдат обучени за асистенти на 
туристи с увреждания. 

• Популяризирането на тези услуги и възможности за туризъм, 
като специален туристически продукт ще подобри достъпа до 
заетост на лицата и ще създаде допълнителна добавена 
стойност за населението на общината.

• Въвеждането на социалната иновация ще стане чрез 
използване на добри практики и ноу-хау, които ще ни 
предостави партньорът по проекта Асоциация Удруга Замисли. 



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

• Да се проучат добрите практики и ноу хау, с които разполага 
партньорска организация чрез провеждане на работни срещи 
за обмяна на опит и идеи;

• Да бъдат идентифицирани и мотивирани за включване в 
проекта на 30 лица от целевата група - безработни и неактивни 
лица в неравностойно положение на пазара на труда;

• Да се повиши квалификацията и компетенциите на лицата от 
целевата група за предлагане на специализираната 
туристическа услуга "Асистент на туристи с увреждания" чрез 
провеждане на три специализирани обучения и организиране 
на посещение на място при партньора по проекта за добиване 
на практически умения и опит;

• Да се популяризират и разпространят сред заинтересованите 
страни приложените добри практики и въведена социална 
иновация чрез серия от маркетинг инициативи.



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

• Анализ на възможностите за приложение на идеята за достъпен 
туризъм в община Рила чрез асистенти на туристи с увреждания

• Повишаване на квалификацията и компетенциите на лицата от 
целевата група чрез провеждане на обучения ;

• Проведено посещение в гр. Загреб, Хърватия, за обмяна на опит 
и добри практики и придобити практически умения за 
предоставяне на услугата " асистент на хора с увреждания";

• Изработен уеб сайт с информация за услугата „Достъпен 
туризъм в Община Рила чрез асистенти на туристи с 
увреждания“; 

• Проведено информационно събитие за представяне на новата 
услуга пред заинтересованите страни – туристически фирми, 
организации на хората с увреждания;



ЗАЩО В РИЛА
• Естествен туристически поток: Рилски манастир, Кирилова 

поляна, Стобски пирамиди – забележителности, които вече са 
достъпни за хора с увреждания

• За пръв път в българска община се въвежда модерната 
концепция за достъпен туризъм като възможност за създаване на 
допълнителна заетост в туристическия бранш.

• Достъпният туризъм включва комплексни мерки по изграждане 
на достъпна среда и услуги за хора със специфични нужди и 
увеличаване на възможностите им за почивка и развлечения. 

• В редица държави от  ЕС съществуват програми, които 
финансират туризма на такива хора, с цел тяхната интеграция и 
социализация. Потребителите на достъпния туризъм са хора, 
нуждаещи се от различен тип услуги, съобразени с уврежданията 
и заболяванията им, както и техните семейства и придружители. 

• Възможност за доходи на асистентите, чрез привличане на 
туристи, които да се възползват от услугите им на екскурзоводи.

• Възможност за развитие на нетрадиционен туризъм, 
увеличаване на нощувките и престоя на туристите в общината.


