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Enablin+ Projekt
Az Enablin+ egy olyan többoldalú európai együttműködési projekt, amely a pályaválasztási tréningek területét fedi, és az Európai
Bizottság Life Long Learning Programjának LEONARDO programjához tartozik. Célja hozzásegíteni azokat a komplex támogatási
szükségletű gyerekeket és fiatalokat, valamint segítőiket a hétköznapi életben, családban, iskolában, közösségi életben való aktívabb
részvételhez. Ennek érdekében, az Enablin+ interprofesszionális szolgáltatási tréning programot dolgoz ki.
Az Enablin+ partnerek nagyon boldog, sikerekben gazdag 2016-ot kívánnak Önöknek!
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Zene rejlik a Rett-szindrómás
lányokban

És te igent mondasz az inklúzióra?

Az Enablin+ Európai Training
kidolgozása

2015 májusában olasz Enablin+
partnereink, Marina Rodocanachi és
Kumiko Toshimori, a Don Gnocchi
Alapítvány (Milánó) képviselői, a
Rett-szindrómás lányokkal végzett
zeneterápiás munkájukat ismertették
Koppenhágában, a European Academy
of Childhood Disability konferenciáján.

Tima kérdezni szeretne tőletek valamit.
Kíváncsiak vagyunk a válaszra. Igen# a
válasz? Luc De Wulf és Inge Rademakers
2’ videót készítették annak érdekében,
hogy tudatosítsák: az inkluzív oktatás
akadályainak felszámolása az emberek

Nijland & Kroes holland
Enablin+ partnerek vezetik azt a
munkacsomagot, amely keretében
olyan interprofesszionális szolgáltatási
tréning kidolgozását valósítják meg,
ami a komplex és intenzív támogatási
szükségletű gyerekekkel dolgozóknak
szól. A tréning kipróbálására 2016 során
mind a 8 Enablin+ partner országban sor
kerül.

fejében kezdődik.
View movie.

Read more.

Read more.

A Karin Dom Centre (Varna, Bulgária) Enablin+ partner
bekerült az Unicef jó gyakorlatokat tárgyaló összefoglalójában
Karin Dom Korai Intervenciós Programját
az Unicef belefoglalta azon jó
gyakorlatokat bemutató gyűjteményébe,
amelyekkel a három év alatti gyerekeket
segítik, hogy biztonságos és támogató
családi környezetben nőjjenek fel.
Szükséges a változtatás a speciális
nevelési igényű óvodás gyerekek
támogató környezetét illetően.

2015 szeptember 25-én bemutatták a
Bulgáriaszerte létező jó gyakorlatokat.
Láttuk a szociális szolgáltatásokat
nyújtók és az intézmények közötti
együttműködés pozitív hatásait;
tanultunk egy sor könnyen alkalmazható
megközelítést az óvodai környezet
javítására, és megtudtuk hogyan
motiválható a szülők és tanárok közötti

Read more.

hatékony kommunikáció..
Read more.

A Karin Dom Alapítvány által tartott
Nemzetközi Konferencia alkalmával,

Copyright © 2016 Enablin+, All rights reserved.

September 2015

www.enablinplus.eu

Hírek Belgiumból

Hírek Olaszországból

2015 februárjában, az Antwerpeni
Mentális Egészség Regionális Hálózatának
(OGGPA) közreműködésével, új előadás
indult az Antwerpeni Egyetemen (BE),
melynek témája “a kihívást jelentő
viselkedés menedzselése” autista és/vagy
értelmi akadályozottsággal rendelkező

Indiában a Vismara csoport
megvalósította a “Sitting at their place”

tizenéveseknél és fiatal felnőtteknél.
Read more.
Az orvostanhallgatók “nemcsak orvosi
szempontok” szerint gondolkodnak,
ami a CISN-es gyerekekkel való
tapasztalatszerzést illeti. Read more.
A bentlakásos gondozó központoktól
a multifunkcionális forrásközpontokig,
megnyílik az ajtó az inkluzív iskoláztatás
előtt. A Sérült Személyek Flamand
Ügynökségében (állami ügynökség,
amely minden sérültekkel kapcsolatos
kezdeményezést finanszíroz) reformot
hajtottak végre, melynek értelmében
a sérült gyerekekkel foglalkozó
központoknak (bentlakásos, félig
bentlakásos vagy ambuláns) olyan
szolgáltatásokat kell nyújtaniuk, amelyek
a közösségre is hatnak. Ezeket most
“multifunkcionális központoknak nevezik”

projekt harmadik szakaszát. Read more.
2015 júliusában Don Gnocchi inkluzív
nyári tábort szervezett a Vismara
Rehabilitációs Központban (fotó),
amelyet a Milánói Alapítvány is
támogatott (a híres futballklub szociális
projektje).
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Alapítvány jóváhagyta a Gyerek
Neuropszichiátria és Rehabilitációs
Intézet létrehozását: 10 szolgáltatás,
amelyek a gyerekek rehabilitációját
szolgálják, és amelyek a Don Gnocchi
Alapítványhoz tartoznak, most önálló
struktúraként működnek, és tervezett,
integrált módon dolgoznak együtt,
hogy létrehozzanak egy nagyon
specifikus klinikai és kutatási intézetet.
Fő központja a Santa Maria Nascente
Rehabilitációs és Tudományos
Rehabilitáció- kutatási Intézet. További
szolgáltatásokat nyújtanak Milánóban
(Vismara Központ), Lombardiában,
Marchéban, Lazióban és Campania
Regions-ban.

A Milánói Egyetem Orvosi Iskolájának
Iskolai és Gyerek Neurológiai, valamint
Pszichiátriai szakja felkérte Marina
Rodocanachi-t, hogy a 2016-17es tanévtől PIMD felmérést és
beavatkozást oktasson a szakosodó
orvosoknak. Mindeddig elhanyagolták
a komplex és intenzív támogatási
szükségletekkel rendelkező gyerekek
elméletét és gyakorlatát, amelyek
gyakorlatilag nem léteztek az
orvosi tanulmányok alap-, illetve
szaktanulmányi szintjén. Az Enablin
+-nak köszönhetően, ez mára már
megváltozott.
2015 augusztusában a Don Gnocchi

(MFC). Read more.
Tematikus Enablin+- hét van tervben
2016 májusában, a Multiplus
támogatásával. Belgiumban szövetséget
kötöttünk a Multiplus tréning és
forrásközponttal, amelyet Prof. Bea
Maes vezet, és amely súlyos értelmi
és többszörös akadályozottsággal élő
embereket segíti holland Belgiumban.
Az egyezmény célja, hogy terjessze az
Enablin+ projekt eredményeit, és együtt
szervezzen közös tréning programokat.
Read more.

Save the date: International Train-thetrainer Course & Conference, Milan,
22-24 September 2016 - and other
upcoming events.
Read more.
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Partnertalálkozó

Mini-szimpózium

Incluzív Nyári Tábor

A Wijhe-beli (Hollandia)
partnerekkel talákloztunk
a 3. partnertalálkozó
alkalmával. Ez a talákozó
a 3. munkacsomagot
dolgozta fel:
interdiszciplináris
szolgáltatási tréning
fejlesztés.

Sikeres volt a Nijland &
Kroes által szervezett
mini-szimpózium.

Inkluzív nyári tábor
lesz Edolóban (Északolaszország), 15, értelmi
akadályozottsággal
rendelkező gyerek
családjával (köztük pár
CISN-s), testvéreikkel,
önkéntesekkel és a Centro
Imparole alkalmazottaival,
valamint az Enablin+

Have a look at the
presentations.

Read more.
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képviselőivel. Read more.

Disclaimer. This project is being funded from 1/1/2014-31/12/2016 with support from the European Commission, Life Long Learning Programme. Contract 541981-LLP1-2013-1-BE-LEONARDO-LMP.This document reflects the views of the authors only, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.
Colofon: Enablin+ Newsletter N° 2- January 2016. Editing: Rianne Kleine Koerkamp, Bureau Nijland Kroes, Wijhe (NL). Lay-out: Tom Oostewechel; Final editor: Jo Lebeer, University of Antwerp.
Copyright © 2016 Enablin+, All rights reserved.

