Какво представлява проект IMAS – „Подобряване на
услугите за подкрепа в образователни институции,
включващи деца с увреждания“?
IMAS е проект, реализиран по Програма „Еразъм+“, който цели
да създаде обща рамка за анализиране на професионалните
ангажименти, кариера и среда на социалните асистенти на хората с
увреждания в Европа. Проектът е насочен и към бъдещото развитие
на услугата, като целта е асистентите да подпомогнат деца и млади
хора със специални потребности да упражняват правата си съгласно
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
www.easpd.eu/en/content/imas

Времетраене

Проект IMAS се изпълнява
от 01 ноември 2016 г. до 31
октомври 2017 г.

Основни дейности
Описание на настоящата
ситуация на услугите за
подкрепа във всяка една
страна-партньор по проекта;
Разработване на универсално
описание на услугите за
подкрепа, адаптирано към
ситуацията в странитепартньори;
Подготовка на обучение на
социални асистенти;
Провеждане на петдневно
обучение на социални
асистенти от странитепартньори по проекта;
Организиране на срещи с
експерти и заинтересовани
лица във всяка една странапартньор.

„Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“ е проект, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри
практики“. № на проекта: 2016-1-AT01-KA202-016778.

Тематичен обхват на проекта

Системи за подпомагане ученето и развитието на децата
Обща информация
Финансова рамка
на услугата

Кой финансира социалните
асистенти?

Целева група на
асистентите
С кого работят?

Сътрудничество между
социалните асистенти и
други служители

Какво е взаимодействието с учители,
родители и специалисти?

Организация /
Администрация на
услугата

Изисквания за
квалификация

Цели и задачи на
социалните асистенти

Достъп до
информация

Йерархия

Продължаващо
професионално
развитие

Сигурност на работното
място и възможности за
кариерно израстване /
профил на работната сила

Кой предоставя услугата?

Задачи
Какви са техните отговорности?
Какви задачи имат в действителност?

Заетост
Статут и отговорности
в системите на
образование

Кои са формалните и
неформални роли и отговорности
на социалните асистенти?

Какви са изискванията
за работа като социален
асистент?

Каква информация получават
социалните асистенти?

Има ли възможности за кариерно
развитие? Каква подкрепа получават
асистентите, когато са изправени пред
предизвикателства?

Правен статут

Кои закони регулират
услугите за подкрепа?

Кой ги ръководи?

Какъв е профилът на социалните
асистенти? На какви договори
биват наемани?

Партньори по проекта
Координатор: Chance B Group
е доставчик на социални услуги
в Източна Щирия, Австрия. В
този регион, с население около
270.000 жители, Chance B group предоставя услуги за
насърчаване приобщаването на хора с всякакъв вид
нужди. Уебсайт: www.chanceb.at/ тел.: +43(0)31124911
Email: Michael.Longhino@chanceb.at

Eвропейската
асоциация
на
доставчиците на услуги за хора с
увреждания (EASPD) е европейска
неправителствена
организацияшапка, създадена през 1996 г., която
представлява над 12.000 доставчици
на социални и здравни услуги за хора с
увреждания. Уебсайт: www.easpd.eu/
тел.: +32(0)22337720

Агенция за социално развитие
„Вижън“ е неправителствена
организация, която работи в
обществена полза. Организацията е профилирана като
доставчик на социални услуги в сферата на културата и
социалното развитие. Уебсайт: www.vision-bg.com/ тел.:
+359(0)52646016

TENENET o.z. е организация, създадена под
формата на социален и психологически
консултативен център, с екип от
професионалисти, който включва психолог,
психотерапевти, социални работници,
предоставящи услуги на терен, и младежки
работници, които работят в полза на хора
с увреждания, деца в нужда и младежи
с поведенчески проблеми. Уебсайт:
www.tenenet.sk/ тел.: +421 907 154 601

Центързаизследваненаприобщаващото
образование (CSIE) е
национална
благотворителна организация, създадена
през 1982 г., която работи, за да
промотира равенството и да елиминира
дискриминацията в образованието. CSIE
предоставя обучения и консултации на национално и
международно ниво. Уебсайт: www.csie.org.uk/about/
тел.: +44 (0)117 353 3150

ARCIL предоставя широк спектър от
рехабилитационни услуги за деца,
младежи и възрастни хора с увреждания
или с друг вид специални потребности
в Централна Португалия. Уебсайт:
www.arcil.org/ тел.: +351 239 990 300
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практики“. № на проекта: 2016-1-AT01-KA202-016778.

