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Проектът Enablin+
Enablin+ е европейски проект за сътрудничество в областта на професионалното обучение – в рамките на програма
Леонардо за учене през целия живот на Европейската комисия. Целта на проекта е да се подкрепят и насърчават младите
хора с комплексни и интензивни нужди от подкрепа (КИНП), както и хората, които се грижат за тях и ги подкрепят, да участват
по-активно в ежедневния живот, в семействата, както и да бъдат пълноправни участници в общността. За тази цел Enablin+
разработва система за интердисциплинарно практическо обучение в рамките на упражняването на дейността.
Партньорите по проекта Ви желаят много щастлива и успешна 2016 година!
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Музикотерапия за момичета
със Синдром на Рет

А ще кажете ли „да“ на
включването?

Разработване на Европейско
Enablin+ обучение

През май 2015 Марина Родоканачи
и Кумико Тошимори, представители
на италианския партньор по проекта
Enablin+ Фондация Don Gnocchi
(Милано) представиха музикотерапия
с момичета със Синдром на Рет
на престижната конференция на
Европейската Академия по детски

Тима иска да ви попита нещо.
Любопитни сме да разберем отговора
ви. Казвате ли „да“? Люк де Улф и Инге
Радемейкърс направиха 2’видеоклип
с цел повишаване на осъзнаването,
че премахването на бариерите към
включващото образование започва от

увреждания в Копенхаген. Read more.

View movie.

Холандският партньор по проекта
Nijland & Kroes е отговорен за
финализиране разработването
на интердисциплинарно
практическо обучение за хора,
работещи с деца с комплексни и
интензивни нужди от подкрепа,
което предстои през 2016 година да
бъде приложено във всички 8
държави, партньори по Enablin+.

начина ни на мислене.

Read more.

Фондация „Карин дом“ (Варна, България), партньор по
Enablin+, в компендиума на Уницеф за добри рактики
Програма Ранна интервенция на Карин
дом беше включена в сборника на
Уницеф с добри практики, насочени
към подкрепа на деца под 3-годишна
възраст да растат в сигурна и
подкрепяща семейна среда.
Read more.
Необходими са промени в
подкрепящата среда за децата със
специални образователни потребности
в детските градини.
По време на международната

конференция, организирана от
Фондация „Карин дом“, която се
проведе на 25.09.2015 г., бяха
представени добри практики от цяла
България. Видяхме положителните
резултати от сътрудничеството между
доставчиците на социални услуги и
институциите; научихме за много лесно
приложими подходи за подобряване
на включващата среда в детските
градини и за това как да насърчаваме
по-ефективната комуникация между
родители и учители. Read more.
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Новини от Белгия

Новини от Италия

През февруари 2015 стартира нов курс
в университета в Антверпен, Белгия,
съвместно с Регионалната мрежа
за психично здраве на провинция
Антверпен (OGGPA) на тема „управление
на трудното поведение“ при юноши и
младежи с нарушения от аутистичния
спектър и/или интелектуални

Екипът на Висмара реализира третата
част от проекта „Постави се на тяхно

увреждания Read more.
Студентите по медицина мислят „повече
от медицински“ в придобиването на
опит с деца с КИНП Read more.
От центровете за резидентна грижа
до мултифункционалните ресурсни
центрове, отварят се вратите на
приобщаващото образование. Беше
направена реформа във Фламандската
агенция за хората с увреждания
(правителствена агенция, финансираща
всички дейности, насочени към
хората с увреждания), съгласно
която центровете, занимаващи се с
деца с увреждания (независимо дали
резидентни, полурезидентни или
амбулаторни) трябва да предоставят
своите услуги така, че да достигнат
до общността. Сега тези центрове се
наричат „мултифункционални центрове“.

място“ в Индия. Read more.
През юли 2015 Don Gnocchi
организира приобщаващ летен лагер
в Рехабилитационен център Висмара,
спонсориран от Фондация Милан
(социална дейност на известния
футболен клуб).

July 2015

През август 2015 Фондация Don
Gnocchi подкрепи създаването на
Катедра по детска невропсихиатрия
и рехабилитация; 10-те услуги
на Фондация Don Gnocchi за
рехабилитация на деца, които все
още функционират като отделни
структури, ще се координират с цел
планирано и интегрирано създаване
на тясно специализирана катедра в
областта на клиничните и научните
проучвания. Основният център е
Институт за рехабилитация и научни
проучвания в рехабилитацията „Санта
Мария Насченте“. Другите услуги са
базирани в Милано (център Висмара)
и в регионите Ломбардия, Марке,
Лацио и Кампания.

Университетът в Милано,
Училището по медицина, Училището
за специализация в детската
неврология и психиатрия, поканиха
Марина Родоканачи година, да
обучава лекарите специализанти по
темата за оценка и интервенция при
хората с множество увреждания в
периода 2016-2017. До този момент
теорията и практиката относно деца
с комплексни и интензивни нужди
от подкрепа бяха пренебрегвани,
практически несъществуващи в
основните или специализираните
програми на студентите по медицина.
Благодарение на Enablin+, това вече
се променя.

Read more.
Тематичната седмица на Enablin+,
планирана за май 2016, чрез
обединяване на усилия с Мултиплюс.
В Белгия ние създадохме съюз с
Мултиплюс, обучителен и ресурсен
център за работа с хора с тежки
интелектуални и множествени
увреждания, насочен към холандско
говорящите белгийци, управлявано от
проф. Беа Маес, с цел разпространяване
на резултатите по проекта Enablin+,
както и подкрепа при организацията на
съвместни обучения. 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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партньор среща

Мини симпозиум

Вийхе (Холандия) бяха
домакини на третата
партньорска среща.
Тази среща бе във
връзка с Работен пакет
3: разработване на
интердисциплинарно
вътрешно обучение.

Мини симпозиумът,
организиран от Nijland
& Kroes, беше успешен..
Have a look at the
presentations.

Read more.
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Приобщаващ
летен лагер
Приобщаващ летен
лагер в Едоло (Северна
Италия), с 15 семейства
на деца с интелектуални
затруднения (някои
от тях с КИНП),
роднини, доброволци
и служители от център
Импароле и Enablin+.
Read more.
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