
ПРОЕКТ HERTOUR4YOUTH 

Националните доклади 
представят цялостния 
контекст на проекта.

Национални Доклади

Анализът на потребностите 
очертава "картината" на 

нуждите на целевите групи в 
областта на културния туризъм.  

Анализ на
потребностите 

 
Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието. То отразява гледната точка на нейните 

автори и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.
 

ИЗТОЧНИК: EUROSTAT
HTTPS://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT/WEB/PRODUCTS-EUROSTAT- 
NEWS/-/EDN-20200715-1

Данни на Евростат, свързани с „Дял на младежите с основни
или над базови дигитални умения през 2019 г. във всички

страни от ЕС“

Европейски Доклад



Получените отговори на въпросите от проучването показаха, че 
респондентите работят в сектора на културния туризъм, но по-важния 

извод е, че всеки иска да подобри своите дигитални умения. Този факт е 
от изключителна важност за проекта.

Основен извод - 1

This section can be used to talk about sub-topics, if any.

Целите на проект HerTour4Youth съответстват на нуждите на целевите
групи за възстановяване на туризма към нивата му отпреди пандемията, но

преди всичко от обучение на младите хора, за да се генерира дигитално
по-висококвалифицирано поколение от хора, интересуващи се от работа в

тази област.

 

Данни и основни изводи

Във всички страни туристическият сектор е силно засегнат от пандемията 
Covid-19. Голяма част от хората са започнали да учат/работят дистанционно 

или дори са загубили работата си в тази област.

 

Основен извод - 2

Данни

В проучването участваха 
респонденти от 

Великобритания, Италия, 
Гърция, България, 
Нидерландия.

Анализ на нуждите

Млади възрастни, които вече имат 
професионален опит в културния туризъм или 
се интересуват от насърчаване на културния 

туризъм или млади възрастни, които се 
интересуват от подобряване на своите 

дигитални компетенции.

Целевите групи

Докладът за валидиране на нуждите е докладът, който показва 
основните резултати от анализа на нуждите, извършен в началото 

на проекта (август-септември 2021 г.)

Доклад за валидиране на нуждите
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