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Тема на броя: Проекти, изпълнявани от БАЛИЗ и
нейните членове
Съдържание:
Здравейте,
Темата на този брой на бюлетина е фокусирана
върху интересни нови проекти, изпълнявани от
БАЛИЗ и сдруженията членове. Всеки един от
тях е дело на хора вложили много от себе си за
изпълнението им.
В бюлетина ви представяме проектите на
сдруженията, които пожелаха да споделят с вас
своята дейност, както и информация за
останалите финансирани проекти.

Застъпнически
и
самозастъпнически
дейности на местно ниво за повишаване на
качеството на живот на лицата с умствени
увреждания
Подкрепа на семействата/родителите
Обучения и супервизия за членовете на
БАЛИЗ, които предоставят социални услуги

Приятно четене!

Бюлетинът на БАЛИЗ излиза на всеки три
месеца и се разпространява в електронен вид
до членовете на Асоциацията.
Информация за нови проекти и дейност на
членовете очакваме на електронния адрес на
БАЛИЗ: bapid@bapid.com
Лица за контакт: Зорница Вълкова, Сдружение
“Св. Иван Рилски”, гр. Бургас и Даниел
Тодоров, БАЛИЗ.

Тематично направление - Застъпнически и
самозастъпнически дейности на местно ниво
за повишаване на качеството на живот на
лицата с умствени увреждания
Сдружение „Равенство” – Тетевен
Проект „Заедно за достоен живот”
Основната ни цел бе създаване и развитие на
застъпническа група. Успяхме да обучим
25 души
застъпници.
Осъществените дейности по проекта бяха:
Проведохме анкета с цел проучване нагласите и
информираността на гражданите за проблемите на децата
и младежите с увреждания;
Привлякохме като партньори Общинска администрация,
Дирекция ДСП и дирекция „БТ”, др. НПО, НУ „Х. Генчо”;
Осъществихме рекламна кампания, като разпространихме
листовка, излъчихме филм по местна кабелна телевизия,
интервю с координатора на проекта и членове на екипа;
Създадохме интернет сайт на сдружението;
Проведохме 4-ри обучителни семинара;
Изработихме дипляна в тираж 1000 броя, която представя
самото сдружение и работата ни по проекта;
Проведохме обмяна на опит с Центъра за социална
интеграция и рехабилитация „Къща на игрите” в с. Дълбок
Дол /Троянско/;
Привлякохме 2-ма общински съветника за застъпници;
Завършихме проекта с Кръгла маса, на която бяха
отчетени резултатите от проекта и бе връчена „карта на
застъпника” на застъпниците.

„Св.Николай
Чудотворец”Добрич
Проект:Застъпническа мрежа в
Област Добрич
Цел:
Привличане на нови членове към
местната организация член на
БАЛИЗ, чрез предоставяне на
информационни, консултантски и
обучителни услуги
Дейности:
Информационни срещи
Изготвяне
на
обучителни
програми
Провеждане на обучения
Провеждане на тематични кръгли
маси

Сдружение
„Съпричастие”София
Проект:Да създадем бъдещето си
сами
Цел:
Оказване на подкрепа на лица с
умствени затруднения живущи в
гр.София и на представители от
тяхното близко обкръжение за
повишаване качеството им на живот
Основни дейности:
Сформиране
на
група
от
самозастъпници
Изготвяне на програма за обучение
на самозастъпници
Провеждане на 2 месечни срещи
Изготвяне брошура

Тематично направление „
семействата/родителите”

Подкрепа

Сдружение
“Българска
асоциация
за
интелектуални затруднения - БАЛИЗ”
Проект: Комуникацията – врата към света

на

лица

с

Най-новият проект на БАЛИЗ, който ще се осъществява в
партньорство в английската неправителствената организация
the MAKATON Charity, стартира на 1 май 2012г. Проектът се
казва „Комуникацията – врата към света” и се финансира по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съгласно Сдружение”Усмивка”Димитровград
договор за безвъзмездна помощ BG051PO001 - 7.0.01 - 0140 в
Проект:Социално включване
рамките на схемата „Без граници – компонент 1”.
Цел:Подкрепа на семейства
Дейностите по проекта са насочени към адаптиране на програма Дейности:
за
родители
на
МАКАТОН за употреба в България. Планирани се няколко срещу Обучение
тема»Решаване
на
конфликти
между експертите на БАЛИЗ и неправителствената организация
Изготвяне на сборник»Училище за
the MAKATON Charity, първата от която ще се проведе в
родители»
периода 15-20-ти юли 2012 г. От английска страна ще участват
Провеждане
на
6
тематични
Елизабет Левъртън и Сю Грийнуу, а БАЛИЗ ще бъде
обучения
представляван от Соня Владимирова, доц. Катя Дионисиева и
Приемане и преодоляване на
Румяна Милушева. Като основен резултат от срещата се очаква различието
да бъде сформиран управляващ Комитет за адаптиране на
Как да се справяме с проблемите
програма МАКАТОН в България и да се създаде нужната
Говорни нарушения
организация за управлението на проекта. Ще бъдат
Моторика
разпределени и първите задачи, свързани с практическата
Ранна интервенция
работа по дейността „Трансфер и адаптиране на модел за
Права на хората с увреждания
алтернативна форма на комуникация за употреба в България”.
За новини, свързани с развитието на проект „Комуникацията –
врата към света” следете интернет страницата на БАЛИЗ или се
свържете с представители на Централен офис на БАЛИЗ.

Сдружение
„Приятели”
–
БАЛИЗ
Проект:Семейно
консултиране,
рехабилитация
и
социална
интеграция за деца и родители от
гр. Горна Оряховица и региона и
гр. Лясковец
Цел:Да отстоява правата на хората
с интелектуални затруднения за
достоен живот, чрез гарантиране
на достъп до качествени услуги,
развиващо обучение и подходяща
трудова заетост;
Дейности:
Защита правата на хората с
интелектуални
затруднения
и
разпространение на информация.
 Контакти със семействата.
 Разработване на
местни и
регионални проекти.

Тематично направление - Обучения и
супервизия за членовете на БАЛИЗ, които
предоставят социални услуги
Сдружение”Св.Иван Рилски”-Бургас
Проект:Развитие на умения за общуване на младежи с
интелектуални затруднения
Дейности:
Изготвяне на обучителни модули-Готварство и шев
Създаване на групи по интереси
Обучение за родители-Алтернативна комуникация
Сдружение”Перперикон”-Кърджали
Проект:Родителските организации, основен фактор за
предоставяне на качествени услуги
Цел:Повишаване
капацитета
на
родителската
организация
Дейности:
Организиране и провеждане на срещи със специалисти
от Общинска администрация
Проучване на добрия опит в мрежата на БАЛИЗ
Разработване и разпространение на информация в
помощ на родители

„Аутизъм”-София
Проект:Аутизъм-съвременно разбиране и терапия
Цел:Повишаване информираността по въпросите
аутизма за родители и специалисти
Дейности:
Обучения за родители
Обучения за специалисти
Информационни брошури
Разпространение на информацията

на

