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‘Да направим промяна чрез промяна на живота’
Една от основните цели на проекта BITSE е да промени живота на хората, които са в период
на преход от училище към трудова заетост в рамките на Европейския съюз. Резултатите от
партньорството, публикувани и разпространени в заключителната конференция на проекта в
Брюксел през юни 2014 г., предоставят форум, чрез който 14 партньорски организации,
представляващи 10 държави-членки на ЕС, осъществяват тази цел.
BITSE резултати:
 Категоризация на ОБЩИ БАРИЕРИ, които ограничават или възпрепятстват процеса
на преход от професионално образование и обучение в рамките на Европейския съюз
 ИНСТРУМЕНТАРИУМ с добри практики за идентифициране на бариерите
 ИНСТРУМЕНТАРИУМ с добри практики за преодоляване на бариерите
 ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ, насочени към информиране и повишаване на осведомеността
сред всички заинтересовани страни в сектора на уврежданията по въпроси и
проблеми, които оказват влияние и въздействие върху процеса на прехода от
училище към заетост за хората с увреждания.
Партньорските организации в проекта BITSE могат да бъдат горди с постигането на тези
резултати, които са амбициозни, иновативни, и съотносими към целия ЕС, и които имат
потенциала и способността да променят живота на хората с увреждания завинаги.
"Да направим промяна чрез промяна на живота"
означава преодоляване на останалата бариера и
предизвикателство за всички участници, като се
гарантира, че резултатите от BITSE са интегрирани
ефективно във всички съответни преходни
програми за ПОО, където е практически възможно,
за да се улесни и подпомогне пълното интегриране
и включването на хората с увреждания в
обществото.
Майкъл Барет, COPE Foundation
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Срещи и Фокус Групи
Среща на участниците в Хага
На 2-ри и 3-ти октомври 2013 г., се състоя шеста среща на
партньорите по проекта BITSE в офиса на услугата в Rijswijk,
Холандия. Срещата започна на 2-ри октомври и беше
последвана от обяд в нашия ресторант, където млад стажант с
ментални увреждания от Мидин Експертен център (включен в
проекта) се обучава и работи като сервитьор. Той отдели време
да обясни за работата си в кетъринга и беше ентусиазиран за
това и бъдещите му планове като професионалист.
Ресторант на Мидин

След обяд консорциумът направи интригуващо посещение
на имението Dorrepaal, огромен обществен парк,
включващ детска площадка, където хора с обучителни
затруднения работят като градинари. Във вила Dorrepaal,
където се намират офисът и обучителният център, беше
разказана историята на имението, последвана от
стоплящо сърцето представяне на една от майките на
клиентите. Тя е работила като доброволец в имението,
откакто тя и нейният син взели участие във втората среща
по проекта BITSE и уъркшопа на фокус групата в Австрия.
Тя даде представа за резултатите от изследванията и
дебатите на фокус групата, проведени от членовете на
лични мрежи във всички BITSE страни. С това приключи
анализа на всички интервюта, проведени с фокус групи на
заинтересованите страни (експерти, обучаеми, обучители/
преподаватели/коучъри/помощенперсонал,работодатели,
доставчици на услуги и лични мрежи). Денят завърши с
дискусия, водена от един от съветниците от Мидин, който
се присъедини към срещата и семинара в България през
юни 2013 година.

Haagsche Bluf

Имение Dorrepaal

Вторият ден започна в "Haagsche Bluf",
жилищна сграда в центъра на Хага. Един от
най-старшите жители разказа историята на
живота си, обяснявайки как е дошъл от
затворена институция в Южна Африка, за да
живее самостоятелно, в собствения си
апартамент
в
града.
Той
подчерта
положителното въздействие на тази промяна
върху качеството му на живот. Личен асистент
след това обясни историята, визията и
последните развития на Haagsche Bluf.
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След обяда със сандвичи, които се приготвят и
предлагат от клиенти, работещи в пекарната на
Мидин, се проведе семинар на заинтересованите
страни; това включваше тези организации, които са
„тихи” партньори на Мидин, различни служители на
Мидин, функциониращи като вътрешна "група за
обратна група по BITSE", както и представителите на
други доставчици на услуги.
Гертруд ван ден Бринк, член на борда на Мидин,
официално откри семинара и представи кратък филм
за пилотния проект на Мидин "Млади хора с
увреждания на работа, услуги на Мидин".

Йорис Баредрехт, политически съветник в "CG- Raad"
(Съвет по хронични болести и увреждания), обясни
скорошните
промени
в
холандския
закон
за
децентрализация.
Хари Хадерин, президент на Tooon - организация за и на
млади хора с увреждания - обясни последствията от тези
промени към/за хората с увреждания. От това той влезе в
дебат с политическия съветник на Министерство на
социалните работи и заетостта, който се намираше в
публиката.
В заключение на семинара, Майкъл Барет, координатор на
проекта BITSE, говори за резултатите от този проект
досега.

Денят завърши с дискусионен форум,
модериран от президента на "Платформа
VG", Вилем де Хойер. Всички фокус групи на
проекта BITSE бяха представени по време на
заключителния дебат от няколко холандски
организации.
С възможност за създаване на контакти на
по чаша, приключи събитието.
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Рим
На 5-ти - 6-ти март италианският
партньор
беше
домакин
на
предпоследната
среща
на
партньорството BITSE. Това бе една
много важна среща, тъй като дневният
ред
включваше
разглеждане
на
окончателните
промени
по
някои
въпроси и изследвания, необходими за
постигане на целите, с които този
интересен европейски проект започна
преди две години. Четиринадесет
партньорски
организации
бяха
представени, всички от десетте страни,
които са включени в проекта: Австрия,
Белгия, България, Хърватска, Франция,
Гърция, Ирландия, Малта и Холандия.
Като домакин, италианският партньор
организира всичко необходимо за успеха
на срещата. Рим приветства всички с
уникалната си атмосфера, като топлото
и приятно времето също помогна! Grand
Hotel Palazzo Carpegna, не твърде далеч
от центъра на града и от седалището на
италианския партньор, беше запазен за
всички. Бе осигурена и конферентна
зала за работните срещи. И двата дни
кафе-паузи и кетъринг на шведска маса
бяха поднесени в хотела. Вечерите се
проведоха в прекрасни автентични
ресторанти, които са характерни за този
град.

Асоциация Scuola Viva

Сутринта на първия ден италианският
партньор покани колегите от чужбина да
посетят
Рехабилитационния
център
"Scuola Viva", в който той работи. Групата
бе взета от хотела с частен автобус, който
ги закара до Центъра и обратно.
Посещението
провокира
много
окуражаващи коментари и положителен
интерес от страна на гостите. Поспециално
партньорите
бяха
много
заинтересовани да научат повече за
специфичния вид услуги, предоставяни в
италиански център за рехабилитация на
хора с интелектуални затруднения. Някои
дейности предизвикаха голям интерес,
като арт студио, занаяти и градинарство с
различните
си
клонове,
особено
професионално обучение за клиентите. От
друга страна, и персонала, и ползвателите
на Центъра бяха развълнувани, че
присъстват
толкова
много
професионалисти, интересуващи се от
тяхната работа и дейности. Посещението
включваше всички аспекти на Центъра, с
делегатите, които бяха в състояние да
взаимстват нови идеи и да получат
вдъхновение.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и
Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде
използвана съдържащата се информация.

След обяд в хотела, партньорите взеха
важни решения за създаване на
окончателния доклад на проекта. Този
документ ще представи важни резултати,
благодарение на задълбочените
изследвания, проведени в
страните партньори. Той ще предостави
актуална информация за многото
бариери, все още съществуващи, които
затрудняват младежите с увреждания да
се реализират на пазара на труда след
като завършат училище.
Вторият ден премина по същия начин,
като между всички партньори бяха
разпределени задачите
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за подготовка на заключителната
среща – този важен семинар ще се
проведе през Юни в Брюксел и ще
бъде организиран от Европейската
асоциация на доставчиците на услуги
за хора с увреждания.
Беше
голямо
удоволствие
да
посрещнем
партньорите, които
посетиха Scuola Viva и да работим
заедно. С нетърпение очакваме да се
видим отново на заключителната
среща в Брюксел.
Довиждане!
Д-р Фабрицио Fea,
Асоциация Scuola
Viva

Предстоящо: Заключителен семинар по BITSE
EASPD ще бъде домакин на
заключителната
конференция в Брюксел на
19-ти юни. Събитието ще се
проведе в Thon Hotel City
Centre, Avenue Du Boulevard
17, Брюксел, Белгия.
Регистрацията
ще
бъде
отворена
и
повече
информация ще бъде на
разположение след 18 април
на сайта на EASPD. С
нетърпение очакваме да
обсъдим
резултатите от
този проект.

Благодаря!

Брюксел (BE)
Заключителен
семинар
19-ти Юни 2014

Бихме искали да благодарим
на
нашите
домакини
в
Холандия
и
Италия
за
организацията на толкова
успешни събития. И двете
срещи бяха изключително
продуктивни, и една чудесна
възможност за по-нататъшно
постигане на целите на
проекта. Също така наистина
оценяваме присъствието на
всеки,
и
с
нетърпение
очакваме да се срещнем
отново
в
Брюксел!

За допълнителна информация, моля свържете се със Sonia Staskowiak [sonia.staskowiak@easpd.eu]
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