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Apgyvendinimas

Maitinimas

Transportas

Paslaugos turistams

Paslaugos žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių

Valstybinė įstaiga

UAB

Mokymai, stovyklos















Turinčių judėjimo negalią

Turinčių psichikos negalią

Turinčių jutimo sutrikimų (klausos, regos, kalbos)

Turinčių specialius mitybos poreikius

Vyresnių žmonių

Turinčių ilgalaikių sveikatos sutrikimų

Kraujotakos sutrikimai

Neturiu

Nesulaukiame klientų su negalia



Turinčių judėjimo negalią

Turinčių psichikos negalią

Turinčių jutimo sutrikimų (klausos, regos, kalbos)

Turinčių specialius mitybos poreikius

Vyresnių žmonių

Turinčių ilgalaikių sveikatos sutrikimų

Nesusidūrėme su sunkumais

Nebuvo sunku

Jokių







Turizmas pritaikytas visiems nėra skirtas tik žmonėms, 
sėdintiems  neįgaliojo vežimėlyje

Paslaugų pritaikymas,  nebūtinai reiškia dideles išlaidas 
į paslaugas, kuriomis naudosis tik keli svečiai

Ir specialiųjų poreikių, ir įprastų klientų poreikiai yra 
panašūs

Jaukiai suprojektuoti kambariai, patogiai naudojami ir 
negalią turinčių klientų

Svečiai, turintys specialiųjų poreikių, nereikalauja 
specialių personalo pastangų

Visiems pritaikytas turizmas turi būti suderintas su 
konkrečios įmonės valdymo politika



13. Kokias visiems pritaikyto turizmo paslaugas teikia Jūsų įmonė (trumpai aprašykite)
19 atsakymų

● Apgyvendinimo (3)
● Apgyvendinimas turintiems judėjimo negalią
● Medicininio turizmo - sanatorinio-kurortinio (rekreacinio) gydymo ir medicininės reabilitacijos, SPA 

procedūrų paslaugas: mineralinio vandens,gydomojo purvo, klimatoterapijos,vaistažolių, 
psichoterapijos, fizioterapijos ir kitomis procedūromis, įvairiomis laisvalaikio užimtumo priemonėmis.

● Apgyvendinimas, maitinimas, sveikatinimosi procedūros.
● Maitinimo (2)
● Apgyvendinimo, maitinimo, Spa paslaugos
● Maitinimo, apgyvendinimo (3)
● Atostogų namelis su privačiu kiemu
● Apgyvendinimo, maitinimo, pramogos
● Sportinė žvejyba, apgyvendinimas
● Su judėjimo negalia
● Pritaikytas transportas
● Vegetarinis maistas
● Stovyklos, žygiai, kaimo etnokultūros mokymo programos, nakvynė







Fondų, galinčių paremti šias investicijas, trūkumas

Finansinės paramos stoka

Informacijos apie tai, kaip pritaikyti turizmo paslaugas 
visiems, stoka

Kvalifikuoto personalo stoka
Įmonės dydis

Patalpų vieta/ išplanavimas

Įmonės vadovų/ savininkų požiūris

Pasirinkta įmonės kryptis, veikla

Dėl poilsio nesikreipia turintys spec. poreikių



Mokymai apie tokį  turizmo paslaugų pritaikymą

Socialinis bendradarbiavimas

Verslo partnerystė

Pažintiniai verslo vizitai

Turizmo paslaugų prieinamumo standartai

Valstybinį turizmą koordinuojančių organizacijų pagalba

Geresnė įmonės paslaugų prieinamumo reklama

Augantis tokių paslaugų poreikis

Finansinė parama

Vyriausybės fin. parama paslaugų gavėjams







Transporto

Informacija apie specializuotas paslaugas

Judėjimo įranga (paslaugos)

Specialūs žemėlapiai

Gidų  paslaugos

Sveikatos paslaugos

Priemonės ir/ar paslaugos skirtos kasdieniniam gyvenimui

Specialios mitybos paslaugos

Mokomosios sutrikusių funkcijų atstatymas









Taip, toks specialistas turėtų patariamąjį vaidmenį siekiant 
daugiau dėmesio skirti turizmo paslaugų prieinamumui

Taip, toks specialistas gali padidinti įmonės teikiamų paslaugų 
kokybę

Taip, toks specialistas gali padėti įmonei lyderiauti savo 
paslaugų sektoriuje

Taip, toks specialistas gali suteikti klientui daugiau užtikrintumo 
renkantis turizmo paslaugas

Nesu tikras, kad tokio specialisto reikia

Ne, turizmo sektoriuje nėra poreikio tokiam specialistui



Kiekviename turizmo srities paslaugų versle

Kaip nepriklausomas turizmo ekspertas

Kaip brokeris / agentūra: rinkodaros ir platinimo paslaugų 
srityje (ir viešojo, ir privataus sektoriaus)

Kaip turizmo paslaugų vadovas, dirbatis vietinėse turizmo 
organizacijose, galintis suteikti paslaugas pagal poreikį

Šio specialisto kompetencija turėtų būti integruota į jau 
egzistuojančias turizmo srities profesinio mokymo programas




