
Добре дошли на Семинар 4! 
 
 
 
 

• Социалната икономика като участник в 
приобщаването и разнообразието в 
обществото 

 
 

 г-н Филип Ванест, Gidts, Белгия 
 г-жа Миряна Маламин-Сирийски, 

фондация „Светът на Мария“, България



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Туризмът с предоставяне на 
грижи като част от
процъфтяваща бизнес 
тенденция 



 

Хората, които се нуждаят от грижи, все 
пак искат да пътуват 



Middelpunt, достъпен 
ваканционен курорт на 
белгийското крайбрежие... 



Цели 
 
 
 
 
 
 

➢ 100% Почивка (активен отдих)
   

➢ 100% Достъпност
    

➢ 100% Гарантирано обслужване и 

грижа
 

 

➢ 100% Устойчив бизнес
   

➢ 100% Включване
 



Условия 



Модерна, светла и просторна инфраструктура и хотелско 
обслужване с най-високо ниво на достъпност 



Място, където 
веднага се чувствате 
добре дошли 



Модерен и напълно достъпен 
бизнес център за всички 
официални и неофициални 
събития... 



С фокус върху 
здравето  



 

Достъпна 
инфрачервена сауна 



На пешеходно разстояние от 
достъпната алея и плажа... 



Близо до достъпния плаж на 
Middelkerke, където можете да 
използвате безплатно плажна 
инвалидна количка 



Възможност за наемане на 
велосипеди и разглеждане на 
морето по достъпните маршрути 



 
 
 
 

В близост до достъпна 
автобусна и трамвайна спирка 
и летище Остенд... 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Марка на Защитено работно 
 място  

800+ служители  

Работа за 600+  

лица с  

увреждания 
 
 
 
 
 
 
 

Част от Грижа, 
 образование и  

социална икономика  

1600+ служители  

Услуги за 3000+  

лица с  

увреждания 



Етап на строителство: 
 
 

 

• CASCO (изграждане на непроницаема за вода и 
атмосферни агенти сграда)  

• 70% частни финансови ресурси (група ADMB)  
• 30% ресурси на Groep Gidts  
• 4,73 милиона евро    

• Фаза на довършителни работи  
• 55% Groep Gidts  
• 45% публични субсидии  
• 2,69 милиона евро    

• ОБЩО бюджет  
• 47,8% частни средства 35,8% Groep Gidts — 16,4% публични 

средства  



Етап на експлоатация 



Операции 
 
 
 
 

• Служители  
• 15 служители с 

увреждания  
• 6 служители без 

увреждания 
 
• Адаптации за 

служителите  
• адаптирани 

работни 
инструкции  

• поетапни планове 



Научени уроци 
 
 
 

Лицето, което има нужда от грижи, не съществува 
 
 
 

• Пълно адаптиране към 
всички е почти невъзможно  

• Голямо 
разнообразие в 
адаптациите  

• Кетъринг — диетично хранене  
• Помощни средства — 

душ и тоалетни столове, 
подвижни вани, 
съоръжения за  
преместване...  

• Технологии — специални 
бутони за обаждания, 
устройства „wandering 
detection“...  

• Интериор — матрак 



Бъдеще 
 
 
 
 

• Разнообразие в националността на туристите  
• Перспективи в Обединеното кралство, Франция, 

Холандия, Германия  
• Смесен бизнес модел  

• Туризъм с предоставяне на грижи  
• Редовен туризъм  
• Бизнес събития 



Възможности за 
сътрудничество 
 
 
 
 

• Обмен на знания 
 

• Сътрудничество в европейски проекти 
 

• Перспективи за Middelpunt 
 
 
 
 
 
 
 

 

Middelpunt  
Марка на Groep Gidts 

 

Филип Ванест, изпълнителен 
директор  

Philip.vanneste@gidts.be  
Вееръл Уутърс, служител  

Veerle.wouters@gidts.be  
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