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COESI

Change Organisations to
enable Social Inclusion
»Socialna vključenost pomeni imeti prijatelje, biti družaben, imeti intimne odnose,
početi stvari skupaj z ljudmi v javnosti«,
je dejal eden od udeležencev delavnic
COESI za Socialno vključenost.
Kako lahko organizacije za varstvo oseb
z ovirami podprejo proces spodbujanja
aktivnega sodelovanja ljudi z motnjami
v duševnem razvoju v družbi in razvoj
smiselnih odnosov z drugimi ljudmi na
običajnih mestih?
Kakšen organizacijsko preoblikovalni
proces organizacij za nego invalidov je
potreben, da bi le-te omogočale socialno
vključenost?
V prvem projektnem letu je mednarodno
projektno partnerstvo evropskega projekta COESI (Avstrija, Slovenija, Portugalska
in Nemčija) v vseh partnerskih državah
ponudilo delavnice za socialno vključenost za osebe z motnjami v duševnem
razvoju. V delavnice je bilo vključenih 52
oseb z motnjami v duševnem razvoju,
ki so ovrednotile Ocenjevalno orodje
za uporabnike. Udeleženci so bili visoko motivirani in so aktivno sodelovali v
razpravah, rezultati delavnic pa so bili
izjemno koristni, saj so partnerje opremili
z namigi glede prihodnjega razvoja projektnih dejavnosti.
Ocenjevalno orodje za uporabnike
(Vprašalnik za merjenje socialne vključenosti) je bilo razvito s pomočjo oseb z
motnjo v duševnem razvoju, ki delajo in
živijo v CUDV Črna na Koroškem. Orodje je lahko berljivo, ljudem z motnjami
v duševnem razvoju pa omogoča, da
ocenijo vpliv storitev z upoštevanjem parametrov socialne vključenosti.
Da bi podprli proces sprememb organizacij, smo razvili Orodje za samoocenjevanje za organizacije. Orodje omogoča
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kvalitativno analizo stopnje vključenosti
v posamezno organizacijo in določene
storitve, s poudarkom na interakciji med
organizacijami in nadaljnjim razvojem
socialne vključenosti, preizkušeno pa je
bilo v različnih organizacijah v vseh partnerskih državah.
Tretje dopolnjeno orodje v okviru projekta
COESI je Akcijski načrt za socialno
vključenost.
Načrt združuje rezultate vrednotenj ter
predlaga strategije in priporočila za organizacije za varstvo ljudi z ovirami na različnih ravneh. Med drugim vključuje dobre
prakse za socialno vključevanje vseh
partnerskih organizacij, ki lahko služijo kot
navdih.
Izdelki so na voljo v vseh projektnih jezikih (angleškem, španskem, nemškem,
portugalskem in slovenskem) in objavljeni
na spletni strani projekta: http://en.lebenshilfen-sd.at/english/coesi_project.
V prihodnjih mesecih bodo dokončno
izoblikovani seminarji za delavce, ki se
ukvarjajo z osebami z motnjo v duševnem razvoju, menedžerje in vodstvene
delavce.
Poleg tega razvijamo tudi izobraževanje
za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Na tem »Sposoben za vključitev« usposabljanje svetovalcev izobraževanju bodo osebe z motnjami v duševnem
razvoju pridobile dodatne kompetence za
svetovanje organizacijam glede socialne
vključenosti, in sicer na podlagi svojih
znanj in izkušenj.
Vsi rezultati projekta bodo predstavljeni
na zaključni konferenci COESI, ki bo
potekala 3. oktobra 2019 v Gradcu, gostil
pa jo bo koordinacijski partner Lebenshilfen SD.

Coordinator:
Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH, Austria
(AT), https://lebenshilfen-sd.at
Partners:
CUDV Center for qualifying, work and social
care, Črna na Koroškem, Slovenia (SL)
http://www.cudvcrna.si/
FENACERCI National Federation of Cooperatives and Social Solidarity, Portugal (PT)
http://www.fenacerci.pt/
GORABIDE Biscay Association
in favour of people with intellectual disabilities,
Spain (ES)
https://gorabide.com/
Leben mit Behinderung Hamburg Sozialeinrichtungen, gGmbH, Germany (DE)
https://www.lmbhh.de/

Za več informacij o projektu COESI obiščite našo spletno stran: http://www.coesi-project.eu
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