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Change Organisations to enable Social Inclusion

Mudar as organizações para permitir a in-
clusão, foi este o tema focal da conferência 
fi nal do COESI, realizada em 3 de outubro na 
cidade de Graz.

Ainda há muito que fazer, desde a presença 
de pessoas com defi ciência na sociedade até 
à verdadeira inclusão social. As organizações 
que prestam serviços a estas pessoas devem 
promover a sua inclusão e a formação de re-
des de relações sociais. Para tal é necessária 
uma mudança na forma como os serviços são 
prestados, como referiu Oliver Köenig, do In-
stituto de Ciências da Educação de Viena, no 
seu discurso de abertura.

Inclusão social também signifi ca que as pes-
soas com defi ciência assumem tarefas im-
portantes dentro da sociedade, como por ex-
emplo, ser um orador na Conferência COESI 
ou ser consultor para a inclusão social.

Nos últimos anos, o projeto europeu COESI 
(Áustria, Eslovênia, Portugal, Espanha e Ale-
manha) desenvolveu, juntamente pessoas 
com defi ciência intelectual, produtos que  po-
dem apoiar o processo de mudança destas 
organizações.

O Questionário sobre a Inclusão é uma 
ferramenta que foi desenvolvida por pessoas 
com defi ciência na Eslovênia. É uma ferra-
menta em leitura fácil, que permite às pessoas 
com defi ciência avaliar o impacto dos serviços 
com base em critérios de inclusão social.

O Instrumento de Avaliação para a In-
clusão Social vai permitir às organizações 
perceberem o estadio em que se encontram e 
como podem melhorar a forma como promo-
vem a inclusão e prestam os seus serviços.

O Plano de Ação para Inclusão Social ofe-
rece estratégias e recomendações para atin-
gir este objetivo. O plano dá bons exemplos 
de inclusão social nos países parceiros, o que 
pode servir de inspiração para todos.

A Formação para Gestores e Executivos 
e a Formação para Profi ssionais de Apoio 
servem para refl etir sobre o próprio trabalho e 
melhorar as competências essenciais em re-
lação à inclusão social.

O currículo para Conselheiros para a In-
clusão é uma oferta formativa para pessoas 
com defi ciência, para que obtenham com-
petências adicionais para aconselhar organi-
zações. Estas competências têm por base as 
suas próprias ideias sobre inclusão social e as 
suas experiências de vida.

Estes produtos estão disponíveis nos idio-
mas dos parceiros (inglês, espanhol, alemão, 
português e esloveno), prontos para serem 
baixados no sítio internet do projeto. http://
en.lebenshilfen-sd.at/english/coesi_project/  
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„O apoio da Comissão Europeia à produção 
desta publicação não constitui aval do respe-
tivo conteúdo, o qual refl ete apenas e só as 
ideias dos autores. A Comissão não poderá 
ser responsabilizada por qualquer uso, devido 
ou indevido, que possa ser feito das infor-
mações nela contidas.“

Coordenador: 
Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH, Austria 
(AT), https://lebenshilfen-sd.at

Parceiros:
CUDV Center for qualifying, work and social 
care, Črna na Koroškem, Slovenia (SL)
http://www.cudvcrna.si/

FENACERCI National Federation of Cooperati-
ves 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 Sozialeinrich-
tungen, gGmbH, Germany (DE)
https://www.lmbhh.de/
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