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MINCE има за цел да засили 
включването на хора с тежки 
интелектуални затруднения в 
обществото.
IВсе още има много предразсъдъци  
към хората с тежки интелектуални 
затруднения. Хората не ги гледат в 
очите, просто ги поглеждат крадешком, 
не говорят директно с тях и избягват 
контакт. Например, ако един човек с 
тежко интелектуално затруднение отиде 
в кафене, сервитьорката не го пита 
директно какво иска да пие, а се обръща 
към придружаващото лице.Необходимо 
е да се премахнат бариерите, за да 
може хората с тежки интелектуални 
затруднения да бъдат приети и към тях да 
се отнасят като към независими личности 
с техните собствени идеи, желания и 
мечти.
Точно от тук започва проектът MIN-
CE. Проектът има за цел да насърчи 
включването на хора с тежки 
интелектуални затруднения в обществото 
- Модел за Включващо обучение в 
общността.

Обучителни предложения на Модела 
за Включващо обучение в общността
Обучителни предложения на този модел са 
насочени към хората с увреждания и към 
специалистите, работници в сектора на 
хората с увреждания.
Програма за посредници-
самозастъпници
Тази програма за обучение овластява 
хората с  интелектуални затруднения, за да 
влязат в ролята на посредник между хората 
с тежки затруднения и обществото.По 
време на разработването на това обучение 
в страните, партньори по проекта, са 
проведени фокус групи с хора с увреждания 
и придружаващите ги лица. В тези групи, 63 
лица, 44 от тях с увреждания, са работили 
усилено по задачата за определяне на 
съдържанието на програмата.
Наръчник и аудио-книга за посредници-
самозастъпници
Наръчникът осигурява обучителна подкрепа 
на бъдещите посредници-самозастъпници. 
Разработен е във лесен за четене формат и 
скоро ще е достъпен и като аудио-книга.
Следващи стъпки
През следващите месеци партньорите 
по проекта ще завършат Програмата 
за специалисти. При разработването 
й  участват  специалисти, работещи в 
областта на хората с увреждания.За 
повече информация по проекта и всички 
материали за сваляне от Модела за 
Включващо обучение в общността, моля 
посетете нашия уебсайт: 
www.mince-project.eu

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.”

Партньори
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 ( MALID  OM ) 

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 )
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