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Какво направихме
През 2017 година продължихме да

променяме чрез знание

Проведохме въвеждащи обучения за мерките за подкрепа и процес на
подкрепено

вземане на

решение.

Обучихме

професионалисти

от

социалната сфера, работещи в социални услуги за лица с интелектуални

затруднения,

родители

на

лица

с

интелектуални

затруднения,

самозастъпници...
Проведохме 25 обучения в 7 области на страната (Пазарджик, Велинград,
Видин, Ловеч, София, Пловдив и Благоевград) и обучихме над 330 участника.

Промяната...

Самозастъпници
87 лица с интелектуални затруднения
участваха в обучения за подкрепено
вземане на решение. Говориха за правата,
за самозастъпничеството, за вземането на
решения с подкрепа. Всички участници са
удовлетворени

от

протичането

на

обученията. Знаят повече за техните права
и

са

готови

да

се

самозастъпнически групи.

включат

в

Родители
69 родители дискутираха, спориха и
променяха мнението си относно
правата на децата им да участват
активно във вземането на решения
за техния живот. Промениха се
нагласите относно запрещението и
бяха разбрани вредите от него.
Подкрепяха

се

в

уменията

за

родителство в най-добър интерес на
децата им и как най - ефективно да
разбират техните нужди.

Професионалистите от социалните услуги
97 работещи в социалната сфера

обсъждаха как да подобрят работата
си, така че да гарантират правата на
хората с интелектуални затруднения,
да осигурят участие, да включат
родителите
ориентирано
Промениха

и

да
към

планират
личността.

разбирането

си,

че

запрещението е защита и се убедиха,
че трябва да се премине към
„овластяване и подкрепа за вземане
на решения“.

Фасилитиране на процес на Подкрепено вземане на
решение
77 професионалисти от социални
услуги,

Неправителствени

организации, Дирекции Социално
подпомагане и общини се запознаха
с процеса на подкрепено вземане на

решение. Информиране, дискусия и
обмен

на

мнения

осигуриха

разбиране на процеса и ролята на
фасилитирането при създаването и
развитието на подкрепящи мрежа за
гарантиране правата на хората с
интелектуални затруднения.

Екипът
10

обучители

и

3

методисти

работиха активно по анализ на
нуждите

на

групите

обучаеми,

адаптираха програмите, обсъждаха
методите

с

цел

максимална
въвеждащите

постигане

ефективност
обучения.

промяната

на

ниво

участник,

обучителна

населено място и общност.

на
на

Следим
отделен
група,

