Като резултат от действията и инициативата на фондация „Не спирай” се създаде
„Клъстер за достъпен туризъм” (КДТ) с основна дейност популяризиране и развиване
на достъпността в туризма в България с бранд “България за всички”. Клъстерът е
учреден от 11 фирми, 3 неправителствени организации и 2 физически лица.
Мисията на КДТ
Туризмът в България – в синхрон с европейските и световни социални ценности за
хората със специфични нужди, същевременно развивайки своята конкурентност.
Основни продукти и услуги: 1) Подпомагане достъпа на членовете си до нови пазари
(клиенти на ДТ) чрез разработване на иновативна услуга, с цел подобряване на
икономическите им резултати; 2) Информационни и обучителни пакети от услуги; 3)
Общи маркетингови услуги (изграждане на бранд, участия в панаири); 4) Достъп до
финансови източници и подкрепа за получаване на финансиране; 5) Подпомагане на
изграждането на взаимни връзки между членовете на КДТ; 6) Съвместна работа по
конкретни проекти, продукти и услуги; 7) Лобиране и обща защита на интересите на
членовете на КДТ на национално ниво; 8) Оптимизиране на разходите на членовете; 9)
Налагане на общата марка “България за всички”, като печеливш стандарт за услуга.
КДТ е първата организация в България, която развива достъпен туризъм в България;
До момента:
 Подадено проектно предложение по ОП „Конкурентоспособност” за
финансиране на административното тяло на КДТ, обучения и
популяризиране на ДТ в България;
 Подадено проектно предложение по програма „Европа” на Столична община
за достъпност на културни обекти в София;
Планове:
 Изграждане на партньорски отношения с членове на ENAT;
 Сътрудничество с чужди организации при кандидатстване за финансиране от
ЕС и други донори;
 Бизнес-контакти със заинтересовани организации и лица
Ще се радваме на всякакъв контакт на хора и организации, свързани, пряко или
косвено, с достъпния туризъм.
Димитър Стойчев (Председател на УС)
Ася Асенова (Главен координатор)
e-mail: asia@nespirai.net
Членове:
Тандем травел www.bg.tandem-travel.com/
Жарава БГ www.jarava-tours.com/
Сити Скейп www.cityscape.bg
Лайм Продакшънс www.limepro.net
Володя Игнатов В енд В www.vvcompany.com/

Енкорект www.bglifts.com/
Нова звезда www.ezdabg.com/
Стратегии www.strategies-bg.com
Синектика www.synecticaconsult.com/
Интер хотел Поморие http://www.interhotelpomorie.com
Хаус Системс www.housesystems.bg
Фондация "Не спирай" www.nespirai.net
Сдружение “Център за независим живот” www.cil.bg/
Читалище "Искра", с. Гърмен www.art-garmen.org
Ива Николова Дойчинова-Димитрова
Ася Атанасова Асенова

