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BITSE ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО

Успешното приключване на проекта BITSE бе отбелязано в Брюксел през юни, като
членовете се събраха, за да обсъдят резултатите от проекта, както и планове за бъдещето.
Последната среща се проведе в Thon City Centre Hotel на 19 юни 2014 г. и бе част от
поредица от мероприятия, провеждани от Европейската асоциация на доставчиците на
услуги за хора с увреждания. Първо имаше закрита среща на партньорите по проекта
BITSE, където детайлите на проекта бяха приключени и се обсъдено съдържанието на
окончателния доклад; след това партньорите по проекта бяха поканени да присъстват на
следобеден семинар. Той беше открит с презентация от г-н Долан от Ирландската
федерация на хората с увреждания относно настоящите предизвикателства за сектора, и
беше последвано от представяне от г-жа Гейсен от Федерацията на центрове за
специализирано обучение, ориентиране и посредничество. Тогава бе представен и проекта
BITSE, като всеки аспект на проекта бе очертан от различни партньори; бяха обсъдени
конкретните предизвикателства и бариери, пред които са изправени хората с увреждания,
последвано от представяне на препоръките на партньорите по проекта.
Инструментариумът на проекта BITSE също бе обяснен на участниците в семинара. Два
други проекта също бяха представени по време на този семинар, давайки възможност за
положителен обмен на знания и опит; бяха представени целите на сравнително нов проект
ALDO (Наблюдение на добра практика за възрастни с когнитивни увреждания), както и
резултатите от приключващ проект "Адаптиране на услугите за хора с увреждания до нови
потребители".
Този семинар предостави също така и възможност да бъдат представени примери за добри
практики от двата приключващи проекта; Бърнард Дитц и Йоханес Унгар от Иновия
споделиха един пример от Австрия. Това бе само един от няколкото модела на добри
практики, които са били събрани от всички страни партньори по време на
продължителността на проекта BITSE. След това участниците се насладиха на коктейл и
събитие за създаване на мрежи, за да отпразнуват успеха на проектите.
Всички от документите, които са били произведени в хода на проекта, са публикувани в
Общ доклад, който беше разпространен по време на семинара.
Повече информация за този семинар, включително и презентациите могат да бъдат
намерени на www.easpd.eu .
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