
Основна информация за проекта
Според Член 19 на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания се признава 
правото им да живеят в общността. Особено 
трудно е за хората с тежки интелектуални 
затруднения да участват в обществото, да 
изграждат социални контакти и да бъдат 
включени в общността, тъй като имат нужда 
от подкрепа. В обществото като цяло все още 
съществуват големи съпротиви по отношение на 
включването на хората с тежки интелектуални 
затруднения. Нуждите на хората с тежки 
интелектуални затруднения трябва да бъдат 
оценени, а бариерите в средата, в която живеят 
да бъдат премахнати, за да може включването 
в обществото да бъде успешно. По проекта 
MINCE (Модел за Приобщаващо образование 
в общността), ние работим за създаване на 
модел, който подпомага разбирането и въвежда 
обучителни процеси при взаимодействието 
между лицата с интелектуални затруднения  и 
обществото.

Цели на проекта
Основната цел на проекта MINCE е да бъде 
постигнато участието на хората с тежки 
интелектуални затруднения в общността, 
така че животът им в обществото да бъде 
възможен. За да бъде постигната тази цел, 
участниците в проекта разработват разнообразни 
методи и образователни програми, които 
взети в целостта си, представляват Модела 
за приобщаващо образование в общността. 
Една от целите на проекта е овластяването на 
хората с интелектуални затруднения. Заради 
собствените им преживявания по отношение 
на институционалната помощ, бариери и 
дискриминация във всекидневния живот, 
хората с леки интелектуални затруднения 
или обучителни трудности могат да бъдат 
съпричастни с хората с тежки интелектуални 
затруднения. Заради това те са добре подготвени 
да представляват интересите им.  Цел на проекта 
е също и разработването на специализирани 
обучителни програми за професионални 

асистенти на хора със затруднения, със специален 
фокус върху включването. Организациите за хората 
с интелектуални затруднения трябва да натрупат 
ноу-хау и опит при отварянето и разширяването на 
услугите си, така че да допринесат по-ефективно 
към идеята за включване. В дългосрочен план, 
трябва да бъде постигнато осъществяването на 
програми за включващо образование в общности 
и общини. За да бъде повишена чувствителността 
по темата, ще бъде направен и разпространен сред 
широката общественост кратък филм как успешно 
да осъществим включването на хората с тежки 
интелектуални затруднения.

Продукти на проекта
В рамките на проекта ще бъдат разработени шест 
продукта:

 MINCE Обучителна програма за хора   
 с интелектуални затруднения, които ще   
 осъществяват подкрепа и ще предоставят  
 помощ (Peer Mediators) (включително във   
 формат Лесен за четене)
Ще бъде разработена  обучителна програма, в рамките 
на която хората с леки интелектуални затруднения са 
овластени да действат като посредници между хората с 
тежки затруднения и обществото.
 MINCE Лесен за четене Наръчник и Аудио   
 книга по програмата
Този наръчник предлага подкрепа на бъдещите  
посредници в представянето интересите на хора с тежки 
интелектуални затруднения. Той ще бъде написан в текст 
лесен за четене и ще бъде достъпен и под формата на 
аудио книга. 
 MINCE Обучителна програма за    
 професионалистите, полагащи грижи за   
 хората със затруднения
Ще бъде създадена допълнителна обучителна  програма 
за професионалисти, ориентирана към всекидневните 
предизвикателства по отношение на социалното 
включване на хората с тежки интелектуални затруднения. 
 MINCE Наръчник за институции за хора   
с интелектуални затруднения
Този наръчник помага на организациите да развиват 

съдържанието на съществуващите услуги, които 
предлагат по отношение на включването на хора с 
тежки интелектуални затруднения. Допълнително, 
той съдържа стратегии, за да могат организациите 
за хора с  интелектуални затруднения да разширят 
своята мисията  за включване на идеята за 
приобщаващата общност.
 MINCE Компендиум
MINCE Компендиумът е методически наръчник 
с инструкции, който служи като основа за 
практическото осъществяване на включващо 
обучение. Целевите групи на този компендиум са 
образователните институции, общности, асоциации, 
инициативи, социални услуги, организатори на 
художествени събития и др. Леснодостъпните 
образователни програми трябва да бъдат налични 
за хора с увреждания чрез подхода на включващо 
образование в общността.
 MINCE Филм
Кратък филм ще повиши чувствителността  
по темата за включването на хора с тежки 
интелектуални затруднения в обществото.

Дейности
За да бъде  гарантиран подход, основан на 
участието, ще се съберат работни екипи от шест 
партньорски държави. Хората с интелектуални 
затруднения ще участват в създаването на 
продуктите като експерти от опит. Всички продукти 
ще бъдат написани на английски, немски, български, 
хърватски, полски, португалски и словенски и 
публикувани на уебсайта на проекта. Те ще бъдат 
представени на широката общественост във 
финална конференция по проекта. 

Целеви групи на проекта
 Хората с тежки интелектуални затруднения
 Хората с обучителни трудности или леки   
 интелектуални затруднения
 Професионалисти, работещи с хора с   
 интелектуални  затруднения
 Организации за и на хора със увреждания
 Общини, общности, образователни институции,  
 социални услуги и други



Модел за включващо 
обучение в общността
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Партньори 
Австрия , AT
Лебенсхилфе Гратц и 
околностите - Войтсберг ( LH 
GUV )

България , БГ
Българска асоциация за лица 
с интелектуални затруднения ( 
БАЛИЗ ) 

Германия DE 
Щефанстифт , Резидентен 
образователен център за 
възрастни ( ZEB ) 

Хърватия , HR 
Мали дом - Загреб , Дневен 
център за рехабилитация на 
деца и юноши ( MALIDOM ) 

Полша , PL 
Социална Академия на Науките 
( SAN ) 

Португалия , PT 
Националната федерация 
на кооперациите и социална 
солидарност ( FENACERCI ) 

Словения , SL 
Център за квалификациите, 
работа и социална грижа, 
Църна на Корошкем ( CUDV )

Посетете уебсайта на проекта:
www.mince-project.eu
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“Настоящата публикация е създадена с 
подкрепата на Европейската Комисия. 
Съдържанието отразява единствено 
вижданията на авторите и Комисията не 
може да бъде държана отговорна за начина, по 
който тази информация ще бъде използвана.”


