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Celem projektu MINCE jest większe 
włączanie osób z poważnymi niepeł-
nosprawnościami intelektualnymi w 
życie społeczności
Istnieje wiele uprzedzeń w stosunku do ludzi 
z niepełnosprawnością intelektualną. Takim 
osobom nie patrzy się w oczy, tylko ukrad-
kiem je obserwuje, nie mówi się bezpośred-
nio do nich, unika kontaktu. Kiedy osoba z 
poważną niepełnosprawnością intelektualną 
przychodzi na przykład do kawiarni, kelner-
ka nie pyta jej bezpośrednio, co chciałaby 
zamówić, ale zwraca się do opiekuna.
Konieczne jest pozbycie się barier, by móc 
postrzegać i traktować osoby z poważną 
niepełnosprawnością jako autonomiczne jed-
nostki, z własnymi pomysłami, pragnieniami i 
marzeniami.  
W tym miejscu zaczyna się projekt MINCE. 
Został przygotowany, aby promować włąc-
zanie osób z poważną niepełnosprawnoś-
cią intelektualną do społeczeństwa - Model 
Kształcenia Edukacji Włączającej.

Oferta edukacyjna Modelu Kształcenia 
Edukacji Włączającej
Oferta edukacyjna modelu jest skierowana 
do osób z niepełnosprawnością oraz do 
profesjonalnych opiekunów osób niepełno-
sprawnych.  
Program MINCE dla mediatorów 
rówieśniczych 
Program szkoleniowy umożliwia osobom 
z niepełnosprawnościami lub problemami 
z nauką występowanie w roli mediatorów 
między osobami z poważnymi niepełnospra-
wnościami a społeczeństwem. Na etapie 
opracowywania szkolenia, w krajach part-
nerskich zorganizowano grupy fokusowe, 
w których skład wchodziły osoby niepełno-
sprawne. W grupach liczących w sumie 63 
osoby, z których 44 były niepełnosprawne, 
intensywnie pracowano nad określeniem 
zawartości programu. 
Przewodnik i audiobook MINCE dla 
mediatorów rówieśniczych 
Przewodnik oferuje wsparcie w szkoleniu 
mediatorów rówieśniczych. Jest napisany 
prostym językiem i wkrótce będzie również 
dostępny w formie audiobooka. 
Kolejne etapy
W najbliższych miesiącach, partnerzy projek-
tu ukończą Program MINCE przeznaczony 
dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 
Pracownicy opieki zajmujący się osobami 
niepełnosprawnymi biorą udział w pracach 
nad programem. Więcej informacji na temat 
projektu i materiały do pobrania dotyczące 
Modelu Kształcenia Edukacji Włączającej 
znaleźć można stronie internetowej: 
www.mince-project.eu 

www.mince-project.eu
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Czas trwania projektu: Listopad 2015 – 
Październik 2017
Numer projektu: 2015-1-AT01-KA204-005098
„Projekt został zrealizowany przy wsparciu fi nan-
sowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja 
odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komis-
ja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.”
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Dorosłych (ZEB) 
http://www.stephansstift.de

Chorwacja, HR
Mali dom – Zagreb, Cen-
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