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 Dienste GmbH, Austria 
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Nasz projekt MINCE kończy się 31 paźd-
ziernika. Po raz ostatni chcielibyśmy poin-
formować o projekcie i jego wynikach.

MINCE ma na celu wzmocnienie włąc-
zenia osób z silną niepełnosprawnością 
intelektualną w społeczeństwie.
Bądź pełnoprawnym członkiem społeczeńst-
wa, czuj się mile widziany i aktywnie uczest-
nicz w życiu swojej społeczności – na tym 
polega włączenie społeczne.
Jak MINCE przyczynia się do włączenia 
społecznego?
Opracowaliśmy Model Wspólnej Edukacji 
Społecznej. Model składa się z trzech części:
Część 1: przeznaczona dla osób niepełno-
sprawnych
• Program nauczania MINCE dla rówieś-

ników-mentorów
• STEP UP Przewodnik dla równieś-

ników-mentorów (również w wersji 
audio)

Osoby z trudnościami w uczeniu się mogą 
stać się równieśnikami-mentorami. W tym 
celu opracowaliśmy model edukacji (sz-
kolenie). Kurs uczy ludzi z trudnościami w 
uczeniu się, jak mogą działać jako „łącznik“ 
między osobami z poważną niepełnospra-
wnością intelektualną a pozostałą częścią 

społeczeństwa.
Część 2: dla profesjonalistów w dziedzinie 
niepełnosprawności
• Program nauczania MINCE dla opie-

kunów osób niepełnosprawnych
Program nauczania dla osób pracujących w 
instytucjach z osobami niepełnosprawnymi, 
który pomaga im nauczyć się, co mogą zro-
bić, aby wspierać włączenie osób z poważną 
niepełnosprawnością intelektualną w społec-
zeństwie. Zakładamy, że specjaliści są zaws-
ze czynnikami włączenia, tzn. są szczególnie 
ważnymi aktorami integracji.
Część 3: dla instytucji zajmujących się 
opieką nad osobami niepełnosprawnymi
• Wytyczne MINCE dla instytucji zajmu  

jących się opieką nad osobami  
niepełnosprawnymi

Dla instytucji zajmujących się opieką nad 
osobami niepełnosprawnymi opracowaliśmy 
wytyczne obejmujące wiele pomysłów na to, 
co organizacje mogą zrobić, aby wzmocnić 
integrację osób z poważną niepełnospra-
wnością intelektualną.
Cały model, w tym teoretyczne podstawy, 
jest podsumowany w Kompendium MINCE 
dotyczącym integracji społecznej.
Ponadto stworzyliśmy film MINCE, który 
pokazuje warunki codziennego życia osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz jak 
mogą wydlądać w przyszłości.
Wszystkie te produkty zostały zaprezento-
wane podczas finalnej konferencji projektu. 
Produkty są również dostępne na naszej 
stronie głównej. Więcej informacji o projekcie 
i wszystkie materiały wypracowane w pro-
jekcie można znaleźć na stronie internetowej 
projektu: www.mince-project.eu 

www.mince-project.eu
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http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project/project_products/mince_curriculum_for_peer_mediators
http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project/project_products/mince_curriculum_for_peer_mediators
http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project/project_products/mince_guideline_for_peer_mediators_step_up_guide_for_peer_mediators_audio_books
http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project/project_products/mince_guideline_for_peer_mediators_step_up_guide_for_peer_mediators_audio_books
http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project/project_products/mince_guideline_for_peer_mediators_step_up_guide_for_peer_mediators_audio_books
http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project/project_products/mince_curriculum_for_disability_care_workers
http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project/project_products/mince_curriculum_for_disability_care_workers
http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project/project_products/mince_guidelines_for_disability_care_institutions
http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project/project_products/mince_guidelines_for_disability_care_institutions
http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project/project_products/mince_guidelines_for_disability_care_institutions
http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project/project_products/mince_compendium
http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project/project_products/mince_movie
http://www.mince-project.eu


Czas trwania projektu: Listopad 2015 –  
Październik 2017
Numer projektu: 2015-1-AT01-KA204-005098
„Projekt został zrealizowany przy wsparciu finan-
sowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja 
odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komis-
ja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.”

Partners
Austria, AT
Lebenshilfen Soziale Diens-
te GmbH
http://lebenshilfen-sd.at
Bułgaria, BG
Bułgarskie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie  (BAPID) 
http://bapid.com
Niemcy, DE
Stephansstift, Stacjonarne 
Centrum Edukacji  
Dorosłych (ZEB)  
http://www.stephansstift.de

Chorwacja, HR
Mali dom – Zagreb, Cen-
trum Pobytu Dziennego I 
Rehabilitacji Dzieci oraz 
Młodzieży (MALIDOM)
http://www.malidom.hr

Polska, PL
Społeczna Akademia Nauk 
(SAN) 
http://www.lodz.san.edu.pl
Portugalia, PT
Narodowa Federacja  
Spółdzielni Socjalnych I Po-
dmiotów Ekonomii Społecz-
nej (FENACERCI)
http://www.fenacerci.pt/web
Słowenia, SL
Centrum Pracy, Podno-  
szenia Kwalifikacji i Pomocy 
Społecznej, Crna na Koros-
kem (CUDV)
http://www.cudvcrna.si

Zapraszamy na stronę projektu:
www.mince-project.eu
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