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Значение на здравния и уелнес туризъм
Според СЗО, концепцията за здраве се отнася до състоянието на пълно
физическо, психическо и социално благополучие, а не само на липсата на
болест или недъг.
Налице е значително положително развитие по отношение на
икономиката, свързана със здравето и уелнеса. Този ръст е повлиян от
няколко фактора: застаряването на населението, заседналия начин на
живот, високите нива на стрес, загубата на качеството на живот, но също
така и от по-голямата информираност на населението по отношение на
здравето и благосъстоянието, както и потребителските тенденции, като
насърчаване на по-голямо търсене на здравни грижи.
Анализът на международното развитие позволява определянето на
следните сегменти в рамките на тези нови пазари: здравен туризъм,
представляващ 20% от общия пазар на здравето и уелнес туризма; общ и
специфичен уелнес туризъм, представляващ 80% от общия пазар. В
Европа този продукт регистрира значителен годишен ръст от 2000 г.
насам. Вярно е, че по отношение на поведението на потребителите има
промени, които значително са трансформирали търсенето на здравни и
уелнес услуги. Новите услуги в рамките на здраве и уелнес отговарят на
много динамичен сегмент на търсенето, определящ развитието на
концепциите за медицински спа и уелнес програми, за подновяване на
традиционните концепции за здраве и благосъстояние (балнеология,
физическа активност, хранене и уелнес туризъм).
Що се отнася до Европейския термализъм, налице е препозициониране на
термалните продукти на пазара, като стремежът е да се превърнат спацентровете в изключителни места за възстановяване, рехабилитация,
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почивка и промоция на качеството на живот и здравето като цяло.
Туристите, които търсят балнеоложките центрове с основна цел лечение,
рехабилитация и профилактика, са най-верните и стабилни клиенти, но
клиентите, чиято цел е възстановяването и подобряването на тяхното
физическо състояние и общото им благосъстояние, трябва също да бъдат
откроени - тези клиенти отговарят на по-взискателния и нестабилен
сегмент що се отнася до техния избор, търсейки в спа центровете набор от
различни услуги, както терапевтични, така и туристически.
Ето защо е наложително да се квалифицира предлагането на здравния и
уелнес туризъм, с оглед развитието и растежа на този продукт, който е от
стратегическо значение за много европейски страни, като Португалия и
Турция, в областта на медицината, термализма и спа услугите,
стимулирайки структурирането и съвместната промоция на медицински
и туристически валенции. Тази тенденция показва, обаче, някои слабости
в сектора, по-специално по отношение на човешките ресурси. Проектът
Therm2 се стреми да отговори на потребността от подобряване на
качеството на услугите, предоставяни от спа центровете чрез
квалифициране на СПА терапевти от двете страни бенефициенти Португалия и Турция - съгласно стандартите на Европейската
квалификационна рамка..
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Цели на проекта
Общата цел на проекта е да се анализира развитието на компетенциите на
Спа
терапевта,
проблем,
пред
която
са
били
изправени
професионалистите от сектора на термализма.
Основната цел е да се изработи набор от квалификации, приспособени
към професионалната дейност на СПА терапевта въз основа на
резултатите от проекта THERM. Този набор от квалификации може да се
прилага във всички страни, които желаят да следват европейската
политика на хармонизация на квалификациите.
Проектът има за цел също да стимулира диверсификацията на
термалните СПА дейности, които трябва да бъдат насочени не само към
терапевтичните грижи, но също така и за привличане на нови клиенти и
предоставяне на нови услуги, като по този начин се генерират нови
приходи.
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Този принос води до подобряване на професионалната квалификация на
СПА
терапевтите, които осигуряват всички технически услуги на
клиентите на термалните СПА центрове.
Този набор от квалификации, който включва разнообразяване на
професионалните компетенции на спа терапевтите, ще допринесе за
подобряване на качеството на услугите, както и за гарантиране на
устойчивостта на кариерата на СПА терапевтите, като това съответства на
новите изисквания и очаквания на пазара.

Работни срещи по проекта
Вторият Управителен (пилотен) комитет се
проведе на 4 и 5 септември 2013 г. в Истанбул,
Турция. The goal is to adapt the Portuguese set of
qualifications to the model proposed by the Therm2
project, especially to the competency-based
approach.
Португалските
партньори
представиха
двата
справочника
на
професионалните
дейности,
които
съществуват в Португалия. Целта е да се адаптира португалският набор от
квалификации към образеца, предложен от проекта Therm2, особено по
отношение на подхода чрез компетентностите.
Турските партньори представиха програмите за обучение, които
съществуват в Турция в сектора на термализма. Целта е създаването на
изцяло нов набор от квалификации в Турция. Беше решено, че следващият
етап от проекта ще бъде обучението на 9 обучители на спа терапевти и
обучението на 15 спа терапевти в Португалия и Турция, както и
създаването на професионални стандарти, стандарти за компетентности,
стандарти за знания и сертификативни и обучителни единици.
Третата среща се проведе в София, България,
на 27, 28 и 29 ноември 2013 г. Турските и
португалските
партньори
представиха
следните
резултати:
професионални
стандарти, стандарти за компетентност,
стандарти за знания и и сертификативни и
обучителни
единици.
Португалските
партньори също представиха Информационен
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бюлетин 1 и резултатите от неговото разпространение. Турските
партньори представиха също дизайна на уебсайта. Партньорите работиха
по идеята и структурата на програмата за обучение на обучителите на
СПА терапевти, както и по документацията, свързана с обучението по
програмите за обучение в двете страни бенефициери.
Четвъртата среща се проведе в Лион на 14 и
15 април 2014 г. Всички партньори
представиха крайния синтез на наличните си
продукции. Турските партньори представиха
програмата за обучение, която изработена в
университета SüleymanSah. Португалските
партньори предвиждаха програмата за
обучението на обучители да се осъществи на 1 май. Предложения на
прототипи на листовки, постери и CD-ROM бяха представени от
Професионалното училище на Еспино и Университета SüleymanSah.
Следваща среща: Петата среща ще се проведе в Caldas га Felgueira,
Португалия, през септември 2014 г. Тази среща ще се фокусира върху
разпространението на резултатите от проекта и ще бъде организирана от:
Професионалното училище на Еспино, Висшия институт на Еспиньо и
Калдас да Фелгейра Термас е Спа.

Новини от проекта
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В Турция програмата за обучение на
обучаващи има два различни етапа. Първият е
проведен на 12 и 13 февруари 2014, в
университета SuleymanSah; той е бил
планиран за четири обучители. Второто
обучение ще се проведе през юли и ще
включва шест обучители. Целта на първата сесия на обучение е трансфер
на продукцията на проекта Therm2. Втората сесия на обучение ще бъде
фокусирана върху етапите на планиране и развитие на обучението на СПА
терапевти.
Португалските партньори ще организират програма за обучение на 1 май
2014 г. в Caldas dа Felgueira.
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Подход чрез компетентностите
Обучителите постепенно развиха подход за "мислене за професионалното
образование и обучение, като за лост към икономическия растеж": това е
подходът чрез компетентностите. Този подход е начин за изпълване със
смисъл на обучителните практики. Той свързва настоящите и бъдещите
професионални дейности на определена работа и работниците по такъв
начин, че резултатите от обучението се превръщат в ефекти на работното
място.
Тази обща педагогическа култура направлява работата на Европейския
съюз в рамките на програми за обучение и се основава на намирането на
най-добрата възможна връзка между професионалното образование и
обучение и заетостта.
Проектът Therm2 представлява възможност за споделяне между
европейските партньори на една и съща образователна култура, базирана
на общ подход, подхода чрез компетентностите и Европейската
квалификационна рамка (ЕКР).
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Този бюлетин е изготвен от:
Професионалното училище на Еспиньо (P0), Висшия институт на Еспиньо (P4)
и Университета Сюлейман Шах (P7)
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да
бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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