VOSIDIS
Специализирано обучение в трудови
умения за хора с тежка и дълбока
интелектуална недостатъчност

PROJECT PRESENTATION
Aim
The project entitled Specialized vocational training for people with severe and profound
intellectual disabilities (PSPID), co-financed by Lifelong Learning Leonardo da Vinci programme,
is aiming at developing work-related skills and competences of PSPID by providing them
specialized working skills training, enabling their inclusion into the working process and developing
a systematic approach to their working skills training in the participating countries Slovenia, Bulgaria
and Portugal.

Objectives
The most important objective of the project is to develop methodology for working skills training of
PSPID, accompanied by motivational training modules and seminars for trainers, and to conduct
pilot implementation of trainings for their verification. Another objective which is based on the
mentioned results is to publish the Guide for developing working skills of PSPID which will target
professionals and decision makers.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА
Проект „Специализирано обучение в трудови умения за хора с тежка и дълбока
интелектуална недостатъчност (ХТДИН)“, съфинансиран от Програма за учене през целия
живот ”Леонардо да Винчи” има за цел развитието на трудови умения и компетенции на
ХТДИН чрез осигуряването на специализирано обучени, което им дава възможност за
включване в трудов процес и развиването на системен подход за тяхното обучение в трудови
умения в страните участнички в проекта – Словения, България и Португалия.
Цели на проекта

Най-важната цел на проекта е създаването на методология за обучение в трудови умения на
ХТДИН, съпътствано от мотивиращи обучителни модули и семинари за специалисти, както и
провеждането на първично обучение с цел проверка ефективността на продукта.

PROJECT RESULTS
Catalogue of knowledge – Qualifying professionals for inclusion of people with
severe and profound intellectual disabilities into work-related activities
During the VOSIDIS project implementation phase a lot of theoretical and practical knowledge was
gathered in the field of work with PSPID, that will be presented in the form of training modules which
are also included in the Guide for developing working skills of PSPID.
The first training modules are created for professionals working with PSPID. They aim to refresh the
knowledge of professionals, develop gradual steps in the process of training of PSPID, introduce
the approaches for individual work with PSPID, ways of their motivation and learning to learn. This
conquered education and new theoretical and practical knowledge will lead to a better capacity of
professionals, participating in daily work in the working process of PSPID and will also play an
important role in combating prejudices and fixed perceptions about the abilities of our target group.
Catalogue of knowledge for professionals working with PSPID consists of five obligatory and two
optional modules:
- obligatory modules are: Personal planning, Methods of working with PSPID, Training of
communication with people who do not speak, Relations with parents, relatives or guardians,
and Work related activities (organization, planning and inclusion in working environment)
- optional modules, which can be implemented according to needs of the organisation and
training participants, are: Intellectual disability and First aid.

Резултати по проекта
Каталог на знанието – Квалифициране на специалисти за включване на ХТДИН в трудови
дейности.
Във фазата на изпълнението на проекта VOSIDIS бяха събрани много теоретични и практични
знания в сферата за работа с ХТДИН, които ще бъдат представени във формата на обучителни
модули, които също са включени в ръководството за развитие на работни умения на ХТДИН.
Обучителните модули са създадени за специлисти, работещи с ХТДИН. Тези модули целят да
актуализират знанието на специалистите, да изградят последователни стъпки в обучителния
процес на ХТДИН, да се представят подходите за индивидуална работа с ХТДИН, начините за
тяхното мотивиране и да ги научат да обучат. Обучението и новите теоретични и практични
знания ще доведат до подобряване капацитета на професионалистите, които във
всекидневието си работят за трудовата заетост на ХТДИН и ще играят важна роля в борбата
с предразсъдъците и установените схващания относно уменията на нашата целева група.
Каталог на знанието за професионалисти, работещи с ХТДИН съдържа пет задължителни и
два избираеми модула:
- задължителните модули са : Индививидуално планиране, Методи за работа с ХТДИН,
Обучение за комуникация с хора, които не говорят, Връзки с родители, роднини или
попечители и Трудови дейности (организация, планиране и включване в работната
среда)
- избираемите модули, които могат да бъдат въведени според нуждите на организацията
или участниците в обучението, са: Интелектуално затруднение и Първа помощ.

Training modules for motivation, socialization and development of working skills of
PSPID
Training modules for motivation, socialization and development of working skills of PSPID are very
important for their inclusion into work-related activities, and are adapted to activities that were
implemented by the pilot group. Our aim is to present the structure of the modules and the way the
work should be organised. The modules can be further adapted for use with other working
processes or other working environments.
The contents of modules for motivation, socialization and training of work related skills are adapted
to personal needs. When working with PSPID, one of the main requirements is to set clear
objectives and systematically fragment the programme tasks. For PSPID to acquire certain
knowledge, skills and habits in motivation and socialization area and in the field of work-related
skills training, each activity must be decomposed into the simplest elements.

Guide for developing working skills of PSPID
Partners in the VOSIDIS project developed materials and methodologies to tackle two of the
identified problems: lack of training and adequate curricula, both for professionals and for people
with disabilities themselves. These materials, together with comparison of the field in participating
countries and reports on pilot implementation of training, are part of the Guide.
The Guide aims at two different purposes: to provide information about partners’ reality and the
implementation of VOSIDIS project, and to provide training tools that can be used by other countries
replicating our methodology.
Catalogue of knowledge, especially for professionals, will be perceived as innovative and useful for
service providers all over Europe, namely due to the different realities existing in the three partner
countries. The modules, tested by all partners, are indeed a tool that will allow professionals to
design and implement successful training for people with severe and profound intellectual
disabilities, enabling them to perform work-related activities.

Обучителни модули за мотивация, социализация и развитие на трудовите
умения на ХТДИН
Тази част е посветена на модулите за обучение на ХТДИН, с поставен акцент върху
мотивацията, социализацията и трудовите умения, необходими за тяхното включване в
трудови умения. Посочените модули са основани на потребностите на групата, участвала в
първото обучение. Съдържанието на модулите е адаптирано към трудовия процес, през който
премина групата – изработването на подложки за покривка на маса.
Целта ни бе да представим структурата на модулите и начина, по който следва да се
организира работата. Въпреки че някои части са характерни за конкретната група, с която се
проведе обучението, по-общите части могат да се адаптират към други трудови процеси в
различни работни условия.
Съдържанието на модулите за мотивация, социализация и обучение в трудови умения са
адаптирани към индивидуалните потребности на участниците. Едно от основните изисквания
при работа с ХТДИН е поставянето на ясни цели в програмата и формулирането на задачи,
всяка от които да представлява най-малката неделима стъпка към постигането на целта. Това
осигурява възможността за овладяването на определено знание, умение или навик/навици в
сферата на мотивацията, социализацията или трудовите умения. Най-лесният начин едно лице
с ТДИН да бъде научено на нещо, е то да бъде направено – учене чрез правене.

Ръководство за развитие на трудовите умения на ХТДИН

Взимайки това предвид, партньорите по проекта VOSIDIS разработиха материали и
методологии, за да се справят с два от посочените проблеми: липсата на обучение и адекватни
учебни планове и програми както за специалистите, така и за обучаваните ХТДИН.Тези
материали, заедно с докладите и отчетите от обучението, са част от настоящото Ръководство
за развитие на професионални умения на хора с тежка и дълбока интелектуална
недостатъчност.
Ръководството има две основни цели: да осигури информация за реалните условия в
държавите партньори по проекта и осъществяването на проекта VOSIDIS от една страна и да
осигури средства за обучение, които могат да се използват и от други държави, които да
работят с нашата методология от друга страна.
Що се отнася до стойността на проекта и Ръководството по отношение на европейската
практика, ние вярваме, че Модулите за обучение на специалисти ще бъдат разгледани като
новаторски и полезни за професионалистите, които работят ХТДИН в цяла Европа, именно
благодарение на различните условия в трите държави партньори по проекта. Модулите,
апробирани от всички партньори, действително са средство, което позволява на
специалистите да създадат, структурират и осъществят успешно обучение на ХТДИН, като им
предоставят възможност да извършват успешно трудова дейност.
CUDV – Centre for qualifying, work and social care Črna na Koroškem, Slovenia
CUDV Črna na Koroškem, lead partner of the project, is one of the five institutions in Slovenia
providing residential care, daily care as well as working and caring daily centre for people with
moderate, severe and profound intellectual disabilities. Their educational and training activities for
clients are covering: team treating and making individual plan for each client, education and training
with basal stimulation and communication, and education and training with cabinet lessons: work,
art, sport and musical education, learning to read and write etc.
In VOSIDIS project CUDV is responsible for professional management of the project. Its experts
participate in the exchange of experience and know-how with other partners and in the preparation
of analysis of the field. They also provide their expertise in the development of the training modules
for professionals and PSPID. In the applicant’s premises pilot implementation of Catalogue of
knowledge for professionals was conducted. It was followed by an establishment of working
premises for a pilot group of PSPID and of working skills training, leading to making plasticized table
covers. The aim was to develop work-related skills in the pilot group and verify the modules. CUDV
has a very important role also in maximizing the long-term impact of the project results in Slovenian
and also wider European space.

Център за квалификация, работа и социални грижи Črna na Koroškem (CUDV),
Словения
CUDV – Центърът за квалификация, работа и социални грижи Črna na Koroškem е една от
петте институции в Словения, които осигуряват възможност за дългосрочно пребиваване,
дневни услуги, както и ежедневна работа и грижа за хора с умерена, тежка и дълбока степен
на интелектуална недостатъчност. Предоставят се образователни и обучителни дейности за
всички пребиваващи в центъра: работа в екип и изготвяне на индивидуална програма за всяко
лице, поверено на грижите на центъра, образование и обучение с включени стимулации и
комуникация, както и обучение и тренинги по време на уроци в кабинетни условия: работа,
изкуство, спорт, музика, ограмотяване и т.н.

В проекта VOSIDIS CUDV е отговорен за професионалното управление на проекта. Неговите
експерти участват в обмена на опит и ноу-хау с други партньори, както и в подготовката на
анализа на потребности. Той включва ресурсите си и при изготвянето на обучителните
модули по проекта. Първичното обучение за ХТДИН е проведено в базата на центъра. То е
допълнено от създаването на специализирана серия продукти. CUDV има много важна роля и
при осигуряването на дългосрочната ефективност на резултатите от проекта на територията
както на Словения, така и в Европа.

BAPID – Bulgarian Association for People with Intellectual Disabilities
BAPID is a Bulgarian national association for intellectually disabled people, their families and their
friends with acknowledged national representation. It unites 54 parental organizations of families of
people with disabilities. Their specific expertise and competence include lobbying for the interest of
people with intellectual disabilities and their families as well as taking active part in improvement
and development of social care provision for young and adult people with intellectual disabilities in
order to guarantee their basic human rights.
In VOSIDIS project BAPID was in charge of the preparation of comparison of the field and needs of
the target group in participating countries. They also contribute to transfer and upgrade of
methodologies for working skills training of professionals and PSPID, while in Varna the pilot
implementation for various profiles of professional workers was implemented. BAPID has an
important role in the promotion of developed materials within the association as well as in the broad
professional public in Bulgaria.

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)
БАЛИЗ – българската асоциация за лица с интелектуални затруднения е национална
асоциация на хора с интелектуални затруднения, техните семейства и приятели и е призната
от Министерски съвет за представителна организация на национално ниво. Организацията
обединява 54 родителски организации на семейства и хора с увреждания. Нейните
компетентности включват лобиране в полза интересите на хората с интелектуални
затруднения и техните семейства, както и активното й участие в подобряването и развиването
на социалните услуги за младежи и възрастни с интелектуални затруднения с цел гарантиране
на техните основни човешки права.
В проекта VOSIDIS БАЛИЗ е отговорна за анализиране потребностите на целевата група,
осигуряване принос към оформяне методологията за професионално обучение на ХТДИН,
както и за подготовката на Ръководството за развитие на трудови умения на ХТДИН.
FENACERCI – National Federation of Social Cooperatives
FENACERCI is a Portuguese national federation of social co-operatives. As a non-governmental
organisation that represents 51 co-operatives for education and rehabilitation of people with special
needs. They provide direct or indirect support to approximately 8.000 children, youths and adults
with intellectual or multiple disabilities. FENACERCI’s main objectives are: to promote the
recognition of the rights of citizens with intellectual disabilities and multiple disabilities, to advance
their interests and those of their families; to discuss with political forces in central government and in
other organisations.
In VODISIS project their main contribution was in the field of exchange of innovative approaches to
the working skills training of PSPID that were considered in the preparation of training modules for
PSPID and professionals. Within FENACERCI the training for professionals was also successfully
implemented and will be due to high interest repeated in near future. FENACERCI will disseminate
prepared training materials in Portugal within the federation members and in professional public.

FENACERCI – Национална федерация на социалните сдружения
FENACERCI е португалска федерация на социалните сдружения. Тя е неправителствена
организация и обединява 51 сдружения за образование и рехабилитация на лица със
специални потребности. Те осигуряват пряка и непряка подкрепа на приблизително 8 000
деца, младежи и възрастни с интелектуални затруднения и множество увреждания. Основните
цели на FENACERCI са: да повиши степента на признаване правата на хората с
интелектуални затруднения и множество увреждания; да провежда дискусии с представители
на политически сили от правителството и други организации.

В проекта VOSIDIS FENACERCI има принос основно при обмена на новаторски подходи и
специални методи, видни от анализа на потребностите на целевата група, а също така и при
оформянето на методологиите за обучение в трудови умения на ХТДИН и организиране на
семинари и обучения за специалисти в базата на FENACERCI.
ALIANTA
Alianta, projektno svetovanje, d.o.o., is a professional small enterprise, dealing with project
consulting. It has numerous experiences with planning, preparation and management of projects,
and participation in European projects. In project implementation it has special emphasis on project
and management coordination activities, dissemination and evaluation. Its specific expertise is in
project coordination with care for continuous management of the consortium and sufficient
communication flow.
In VOSIDIS project ALIANTA had the role of a technical coordinator. It is responsible for the
technical project management and dissemination activities leading to further promotion of use of
project achievements. It also conducted the interim and final evaluation activities assuring the fluent
flow of the project process.

АЛИАНТА
Alianta, projektno svetovanje, d.o.o., е малка фирма, която се занимава с консултиране и
изготвяне на проекти. Тя има голям опит в участия в европейски проекти и подготовката на
документите по тях. При осъществяването на проекта, Алианта поставя специален акцент
върху работата по него, управлението му, коориднационните дейности, разпространението на
резултатите и оценката. Специфичната област на дейността на екипа е координацията на
проекти с особена грижа към тяхното продължаващо управление на консорциума и
осигуряването на достатъчно ниво информация и обратна връзка.
В проекта VOSIDIS АЛИАНТА участва като технически координатор. Те са отговорни за
техническото управление на проекта, организирането на срещи и т.н. Екипът на Алианта
организира и проведе междинното и крайно оценяване на дейностите, с което допринесе за
безпрепятственото изпълнение на дейностите по проекта.
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