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Project Enablin+
Проект Enablin+ Проектът Enablin+ е европейски многостранен проект за сътрудничество в сферата на професионалното
обучение – в рамките на програма ЛЕОНАРДО по Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия. Нейната цел
е да допринесе за даване на възможност на деца и младежи с комплексни и интензивни нужди от подкрепа и за хората, които
ги подкрепят, да участват по-активно в ежедневния живот, в семействата, в училище и друг вид общностен живот. За да постигне
тази цел, Enablin+ ще разработи интердисциплинарна обучителна програма.

Новини от Италия
Успешно обучение за обучители и конференция в Милано (септември 2016).
Нашият 5-ти работен пакет се състоеше от организирането на международно обучение за обучители и конференция в
Милано (22-24 септември 2016) на тема „Даване на възможност за качество на живот за млади хора с множество увреждания
и с комплексни и интензивни нужди от подкрепа: от теория към практика“. Около 70 италиански и 30 чуждестранни
участници от всички професии присъстваха на двудневното обучение за обучители в болница за рехабилитация S.M.
Nascente на фондация Дон Ньоки, за да се научат как да обучават мултидисциплинарни екипи и семейства за по-добро
качество на живот. Курсът е разработен през изминалите 30 проектни месеца. Благодарение на един много отдаден
екип, оглавен от д-р Марина Родоканачи и д-р Анна Дал Брун, с фантастична логистична подкрепа от Джесика Матера и с
подкрепа с превода от Наглей Бертолди, тези дни бяха много хубави и изключително богати на съдържание. В събота се
състоя конференцията в Университета Бикока. Тя беше насочена към по-широка публика, с повече презентатори от Италия
и чужбина. Количествено и качествено това беше голям успех: 200 души присъстваха на тази конференция, първа по рода
си в Италия, по темата за комплексни и интензивни нужди от подкрепа. В заключителната си благодарствена реч нашият
координатор каза: „Единственото нещо, за което съжалявам е, че не можах да присъствам на всички семинари.“ Оценка на
събитието, снимки и презентациите са налични на нашия уебсайт. . our website.

Международен конгрес за Синдрома на Рет в Рим
от 30 октомври до 1 ноември 2015 г., Enablin+ партньорът Марина Родоканачи и нейният екип (Валентина Гестра,
Алесандра Гандини и Кумико Тошимори) от Център Висмара (Фондация Дон Ньоки) направиха важен за отбелязване
ключов принос към Международния конгрес за Синдрома на Рет, който се състоя в Рим с 400 участници от Европа и
от държави извън Европа. Освен представянето на проекта Enablin+, те също така представиха своето изследване:
първо, предложение за нова рамка за наблюдение на способността за модификация в общата моторика; друг доклад от
изследване относно рехабилитация на започване на вървеж: от анализ на походката към клинична практика; и най-накрая
психологическа грижа и качество на живот. Прочетете още Read more

ИНДИЯ; Проект “Постави се на тяхното място”
2-ри бюлетин с новини ние писахме за проекта Sitting at their place project. През последната седмица на март Марина
Родоканачи, Нучия Вигано, Валентина Гестра и Франческа Гранде от Фондация Дон Ньоки и Франческа Белечи от
Асоциация Барзак ще разработят последния модул от обучителния курс за физиотерапевти по тежка церебрална
парализа в Институт Маликамба за деца с увреждания, Южна Индия. Последният модул също така е насочен към учители
и семейства. Книжка за терапевти, учители и семейства ще бъде редактирана на английски език и преведена на телегу,
местен език.
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Кръгла маса на Специалната група по интереси на
IASSIDD в Швеция от 23 до 25 септември 2015г
Марина Родоканачи участва в седмата среща на кръглата маса на Специалната
изследователска група по интереси на IASSIDD (Международната асоциация
за научно изследване на интелектуалните увреждания и нарушения в
развитието), относно множествени увреждания във Вастерас, Швеция.
Тя представи изследването на Enablin+ за оценка на нуждите „Кои са те?
Оценяване на нуждите на децата с интензивни и комплексни нужди от
подкрепа в осем европейски региона” пред 35 участници – изследователи
от Европа (Швейцария, Швеция, Белгия, Обединено Кралство, Холандия,
Германия), Япония и Канада. Много изследователи помолиха да бъдат включени в
заключителната конференция на Enablin в Милано 2016!

Темата за множествени и тежки увреждания става част от учебната програма на
Училището по медицина към Университета на Милано. Истински многостранен ефект: проектът Enablin+ беше представен
на лекари, специализиращи детска неврология и психиатрия в Училището по медицина към Държавния Университет на
Милано, по време на урок на д-р Марина Родоканачи. Това е първият път, когато се изучава темата за деца с множествени и
тежки увреждания в италиански университет. 25 лекари специализанти слушаха и дискутираха, разглеждайки моделите за
качество на живот и системата от нужди за подкрепа на децата. Ръководителката на Училището за специализация по детска
невропсихиатрия професор Мария-Паола Каневини поиска въвеждане на този предмет в редовната учебна програма на
училището от началото на следващата академична година.

Новини от Франция
Асоциативен ден на CESAP

Новият обучителен каталог на CESAP

на 7 и 8 декември 2015г. CESAP

е пионер, тъй като той предлага голямо многообразие от вътрешни

организира в Париж своите

обучения за всички видове професионалисти, които работят с – както

“Асоциативни дни“. Това е симпозиум,

ги наричат във Франция – „деца с полиувреждания“. Както всяка

на който са поканени семействата на

година, през месец септември беше издаден новият каталог на CESAP

деца или възрастни, ползващи услугите

с обучителни ресурси. Той е наличен онлайн. available online.

на CESAP, професионалисти и много
приятели. Тези дни имаха „специална
нотка“, тъй като те отбелязаха 50тата годишнина на асоциацията. Тази
година темата беше „Полиувреждания
и комплексно увреждане: поглед
към бъдещето“. Двама чуждестранни
партньори на Enablin+ посетиха тази
среща, за да представят предварителни
резултати от изследователския проект.
Read more

Пилотно обучение във Франция
От няколко години насам, CESAP организира въвеждащи и приветстващи
дни за новия мениджърски персонал. То се състои на всеки две години.
По време на тези въвеждащи дни, една от целите е да се види какъв
вид обучителни курсове участниците е вероятно да поискат от техния
мениджмънт, за да повишат своите умения, свързани с работата им и
да развият нови. Кристин Пливард ни разказа всичко за резултатите от
обучението за обучители в Милано. Можете да намерите презентацията тук
here
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Новини от Белгия

Тематична седмица
в Белгия (17 -21 май
2016г.)

Защита на докторска
степен (PhD) на Хелийн
Нийринск (член на
белгийския екип на
Enablin+)

В Белгия решихме, че найдобрият начин да създадем
информираност за целевата
група, като в същото време запознаем по-голям брой
хора с иновативни аспекти, е да организираме тематична

Поради комбинация от когнитивни нарушения с двигателни

седмица. Седмицата предлагаше дейности, полезни за

и/или сензорни нарушения, хората с тежки интелектуални

директори и учители от специални и общообразователни

и множествени нарушения се нуждаят от другите, за да

училища, терапевти по рехабилитация, образователни

изучават света и за да покажат своите способности. По тази

психолози, медицински сестри, лекари, възпитатели, лица,

причина, висококачествените взаимодействия са критични

които определят държавната политика, изследователи и

за добро качество на живот на хората с тежки интелектуални

др. Конферентен ден за повишаване на информираността

и множествени нарушения. Съвместното внимание се описва
като съставляващ фактор на висококачествени взаимодействия,
показващ споделяне на фокуса на внимание между двама
партньори, докато и двамата осъзнават вниманието на всеки
един към елемента на взаимно внимание. Развитието на
способността да се споделя внимание изисква специфични
умения: съответно реакции и инициативи Read more

в присъствието на Министъра на социалните грижи,
работещи в сферата и директори, беше последван от
интензивна седмица, пълна със семинари и визити,
фокусирани върху иновациите в интегрирането на грижа
и образование. Около 500 души участваха в поне едно от
събитията. You can find the presentation here.

Новини от България

Работен пакет 4 са да оцени ефикасността, реализуемостта,

Нова група за деца с комплексни и интензивни нужди от

съдържанието и модалностите на обучителните модули. Но

подкрепа в Карин ДомПрез септември 2015 г. след успешен

партньорската среща имаше също така и други цели: в средата

благотворителен фестивал „Усмихни се, Карин Дом“ ние

на реализиране на проекта, тя послужи за самооценка и по-

стартирахме нова група „Усмивка“ за деца с комплексни и

нататъшно планиране. Също така партньорите се възползваха

интензивни нужди от подкрепа Read more

от възможността да посетят три центъра, Отдела на Център
Фойерщайн по когнитивна оценка и обучение, унгарското

Новини от Румъния
Четвърта партньорска среща в Румъния През септември
2015г., партньорът на Enablin+ Университет Babes-Bolyai
в Клуж-Напока (Румъния) беше домакин на четвъртата
партньорска среща, попадаща в Работен пакет 4. Цели на

специално училище Kozmutca Flora за деца с езикови и слухови
нарушения и специално училище с преподаване на румънски
език. В събота сутринта направихме обща среща с училищни
директори, родители, учители, терапевти, лица, които определят
държавната политика. Прочетете още

Новини от Холандия
Център за качество на живот; за добър и
качествен живот за хора с комплексни и
интензивни нужди от подкрепаТова е експертен

Да преуспеем; В търсене на добър живот за
хората с тежки интелектуални увреждания и
сериозни поведенчески проблемиJanny Beernink-

център, основан от холандските партньори на Enablin+.

Wissink brings us a new paradigm in the care of people with

Съществуващите му знания са разработени за целевата

severe intellectual disabilities and serious behavioral problems.

група и са структурирани в ясна последователност

Тя описва търсене за обогатяване, говори за гражданство

за ежедневна употреба. Резултатите са представени

(права и задължения) за тях. На базата на “подхода на

в изложение и по този начин са на разположение на

способностите” (Нусбаум), тя описва комплект от основни

заинтересованите. Методите, начина на приложение и

човешки нужди и предпоставки. Вероятно методът ще бъде

комбинацията от двете са важна част от офертата. Read

използван в обучението Enablin+.

more
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Новини от Холандия
Научно изследване – „Заедно на училище“

Ритъмът на твоя живот

За родителите и асистентите на децата, които посещават

На 24 март 2016г. се състоя годишното събиране

часовете на „Заедно на училище“, няма никакво съмнение

на платформата EMG (което означава „сериозни и

в това: те отчитат, че техните деца са по-будни през деня

множествени увреждания“), където професионалисти и

и спят по-добре вечерта благодарение на „Заедно на

родители се срещат и активно споделят своите знания.

училище“. На практика, те виждат децата си да правят

Тази година темата на деня беше: „Ритъмът на твоя живот“.

огромни скокове в развитието си, защото учат от

Ритъмът на твоя живот засяга качеството на живот. Да

връстници без увреждания и защото се оказва много лично

се живее с естествен ритъм е жизненоважно условие в

внимание на тяхното дете. Този практически опит все още

живота. Когато организираме нашия ритъм на живот, ние

не е подкрепен от научно изследване. Това скоро ще се

създаваме рутина, за която не е необходимо да мислим,

промени. Read more

казва професор Марли Хюер в нейната книга „Ритъм“.
Ритъмът в живота ни създава повторение, но също така и

Конференция на Холандската асоциация на
хора с увреждания: „Създай близост“

разнообразие. Точно поради този повтарящ се аспект ние

Холандската Асоциация на хора с увреждания (VGN) е

позволява да организираме живота си по-лесно, тъй като

асоциацията за доставчици на грижа и услуги за хора

можем и искаме да правим повече неща, които наистина

с увреждания. На 10 декември 2015г. те организираха

искаме, за които иначе може да не сме имали „време“

конференция. Секторът се стреми да стане по-забележим в

преди. Но как стоят нещата за хората с комплексни и

обществото. Секторът трябва да внимава да не се „изгуби“ в

интензивни нужди от подкрепа? Днес гледаме към ритъма

настоящите промени, които се случват. Новият президент

на техните животи.

имаме възможности за промяна и обновление. Това ни

на VGN Фемке Халсема заяви, че секторът на уврежданията
изглежда като една затворена система. Също така тя

Read more (in Dutch)

направи отпратка към дискусията на Конвенцията на
Обединените Нации, която Холандия ратифицира съвсем

Платформата EMG (сериозни и множествени

наскоро и неохотно като една от последните държави с

увреждания) е Мрежа за обмен на знания за родители и

света, в деня преди конференцията. Халсема подкрепи

професионалисти в Холандия. View their agenda here.

думите на Отуин ван Дайк, който призова за общество,
в което всеки има значение. Ние не уреждаме отделни

Пилотно обучение в Холандия

въпроси за хора с увреждания, те не са изключението. Ние

В Холандия организирахме три пилотни обучения миналата

трябва да организираме нашите основни съоръжения, по

година. Едно от тях беше предложеното обучение Enablin+.

такъв начин, че всеки да може да ги използва, с увреждане

Мия Нийланд сподели за пилотните обучения по време на

или не. Някои идеологически дебати в рамките на сектора,

обучението за обучители в Милано. Можете да намерите

например, включване, са гореща тема. Прагматизмът, който

презентацията тук. here.

преобладава сега, ще бъде облекчение за много, спореха
те, но също така има недостатъци, като опасността на
технокрацията. „Този сектор има много жаргон, политиката
е доста богата“, каза тя. „Езикът понякога е толкова
недостъпен като затворена среда в гората. Рискът е, че
бюрократични цели ще водят свои собствени животи.“
Look here for an impression of the day
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Новини от Португалия
Заключителна партньорска среща в Евора

представиха постера „Международният Проект Enablin+“

. От 16 до 18 февруари партньорите на Enablin+ планираха

пред около 200 участници.

своята заключителна партньорска среща в Евора, за да
дискутират оценяването на проекта и осигуряването

Първа научна среща по психология

на качество. В дните на срещата беше организирана

За да задълбочат академичното, образователното и научно

конференция за споделяне на опит. Повече новини за това

сътрудничество отделът по психология на Университета

събитие в следващия бюлетин с новини..

на Евора и Институтът по психология на Университета
на Лайпциг, организираха Първата научна среща по

Признаци за риск от аутизъм при бебета

психология на 13 май 2016г. Организирането целеше

В отговор на покана, отправена от организационния

учители, изследователи и студенти да обменят знания и

комитет на цикъл конференции по психология, Enabling+

да укрепят научната работа и междуинституционалното

организира и подкрепи интересна конференция,

сътрудничество. Това събитие завърши със заседание,

проведена на 10 февруари 2016г.: „Признаци за риск от
аутизъм при бебета“. Конферентното помещение беше
напълно заето (100 студенти и други професионалисти),
за да слушат Ерика Парлато, доцент във Федералния
Университет на Минас Гераис, отдел по речева
патология, факултет по медицина. В момента тя изучава
взаимодействието майка-дете, развитието на речта и в
частност аутизма.

Световно кафене
Мислейки за дизайна на курса на Enablim+,

отворено за академичната общност и общата публика,

португалските партньори участваха в Световно кафене

отразяване и дебат на настоящите предизвикателства на

„Кой какво решава? (в областта на включването)“ за хора

психологията като наука, която мобилизира човешкото

с увреждания, семейства, професионалисти и общността.

и социално развитие. Екипът на Enablin+ използва тази

Целта беше да се придобие опит в този вид методология и

възможност, за да представи пилотния курс, който

да се задълбочат познанията в сферата на включването.

разработи с национални и международни партньори, а
Хюго Ребело получи отлична обратна връзка от публиката.

Международен Конгрес относно
интердисциплинарност в социалните и
хуманитарните науки
Този конгрес се проведе в Университета на Алгарве,

Enablin+ присъства на Третия
международен конгрес за Синдрома на
чупливата Х-хромозома

във Фаро, Португалия, организиран бе от Центъра за

Правейки презентацията на EQOLMI: курс на медиатори за

изследвания за пространствена и организационна

включване, който ще бъде изпитан през декември. С тази

динамика (www.cieo.pt). Той беше една добра възможност

презентация португалският екип се стремеше да събере

за интердисциплинарен систематичен подход, както и да

принос, да разпространи курса и да привлече интерес за

се покаже иновативно изследване в социалните науки, но

участие, тъй като публиката се състоеше от много таргет

също така да се подобри мрежата между изследователи от

членове.Конгресът също така донесе голям образователен

различни научни дисциплини.

опит с национални и международни презентатори,
разглеждайки трудностите и предизвикателствата, с които

Основните теми на този конгрес включваха

се сблъскват семействата, училището, учителите, други

изследователски теми от различни научни области

професионалисти и цялата общност при включването на

като социология, психология, образование, икономика,

деца, младежи и възрастни със Синдром на чупливата

мениджмънт и др. Аделинда Кандейас и Хюго Ребело

Х-хромозома.
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