
Основните резултати от проекта ще бъдат:

• нова квалификация Администратор на Уелнес 
Център,

• засилено  сътрудничество   със 
заинтересованите страни във всяка страна 
партньорка,

• сътрудничество между институциите за 
професионално образование и обучение и 
компаниите в уелнес туризъм с цел подобряване 
на предоставянето на обучение на работното 
място, включително осъществяване на 
транснационална образователна мобилност,

• работни срещи, информационни събития, 
обучения и конференции,

• информационни материали за новата 
квалификация и изпълнението на проекта,

• Европейска мрежа за уменията в уелнес 
туризма.

www.wellto.eu

Днешните заинтересовани страни за 
утрешното развитие на уелнес туризма

Проектът WellTo е насочен към разработването 
на съвместна квалификация Администратор на 
Уелнес Център въз основа на текущите нужди 
на заинтересованите страни в областта на 
професионалното образование и обучение и 
туризма, за да се осигури по-добро предоставяне 
на уелнес услуги и подобряване на работата с 
клиенти.
Квалификацията ще отразява последните 
изисквания на работодателите в уелнес 
туризма, като например задълбочено познаване 
на процедурите и предлаганите услуги, отлични 
комуникационни умения, управленски и 
организационни умения.

Проектът обединява различни участници 
– автори на политики в професионалното 
образование и обучение, доставчици на 
формално и неформално образование, 
представители на бизнеса, камари и асоциации, 
работещи в туристическия сектор.

За повече информация посетете

Този проект  WellTo (проект No.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) е финансиран с 
подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и 
Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.



България 

Словения

• Институт на Република Словения за професионално 
образование и обучение (CPI)

• Савинско-салешка търговска камара (SŠGZ)
• Училищен център Веление (ŠCV) 

• Национален център за образование (VISC)
• Конфедерация на работодателите на 

Латвия (LDDK)
• Професионална гимназия по технология и 

туризъм Кулдига (KTTT)

Латвия

• Държавен институт за професионално 
образование (ŠIOV) 

• Словашка асоциация на хотелите и ресторантите 
(AHR) 

• Академия по хотелиерство Людовит Винтер (HAĽW)

Словакия
• Федерален институт за професионално 

образование и обучение (BIBB)

Германия

WellTo консорциумът се състои от 14 партньори в 5 страни:

• Институт за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО)
• Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)
• Земеделска професионална гимназия “Климент Аркадиевич Тимирязев” (ЗПГ)
• Ал Макс ООД 

Днешните заинтересовани страни за 
утрешното развитие на уелнес туризма


