
    Проектът - “Студенти помагат на студенти - достъпно
образование за млади хора с увреждания” е породен от
желанието и мотивацията на членовете на ЕСН
България винаги да са в принос към подобряването на
условията за приобщаваща мобилност и възможност за учене
на студенти със специални образователни потребности. ЕСН
България има широк опит в реализирането на дейности и
инициативи, които имат социална насоченост, именно заради
това се и породи идеята да се проучи достъпността на
български висши училища по отношение на тяхната
достъпност и приобщаваща среда. Идеята е той да бъде
изцяло реализиран с участието на доброволци - членове
на ЕСН България.
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Студенти помагат на студенти -

НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ НА ЕСН
БЪЛГАРИЯ

Достъпно образование за млади хора с увреждания

Въведение:

Финансиран по линия на програмата - "Социални иновации" към
Столична община. 
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Медицински университет -София;
Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
Университет по национално и световно стопанство;
Технически университет;
Химикотехнологичен и металургичен университет;
Университет по архитектура, строителство и геодезия;
Нов български университет;

   Проектът " Студенти помагат на студенти - достъпно
образование за млади хора с увреждания " цели да набележи
конкретни проблеми, свързани със затруднението и пречките
пред хората с увреждания да следват висше образование в
България. 
   Университетите, в които планираме да се осъществят
инициативи, във връзка с изпълнението на проекта на обща
стойност 2677,75 лв са:

    Необходимостта на студентите със зрителни, слухови и
двигателни увреждания да бъдат включени в образователната
система непрекъснато расте. Затова съвсем закономерно се
налага необходимостта от търсенето на пътища за създаване
на условия за достъпно висше образование, за
усъвършенстване на образователния процес, за разширяване
на социалното общуване, за активно включване в живота на
академична общност, както и за създаване на базови
предпоставки за успешна учебна дейност.
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Цели и основен акцент

Проучвателни обходи

     С проучването искаме да акцентираме върху проблема и да
въвлечем отговорните български институции да се заемат и
проактивно да участват в неговото решение. Идеята на
проекта е да се проучи достъпността на български висши
училища на територията на Столична община. Целите на
проекта предвиждат анкетиране на студенти относно доколко
са достъпни университетските бази и учебния процес за млади
хора с увреждания.
    Основен проблем за хората с увреждания, залегнал и в
приоритетните области I и II в Националната стратегия за хора
с увреждания 2016/2020 на Министерството на труда
и социалната политика е достъпността на образователната
инфраструктура за хора със слухови, зрителни и двигателни
нарушения.

  Метод, който ще бъде застъпен в проекта, е т.н
проучвателен обход (exploratory walk), чрез който ще можем в
реално време да оценим достъпността на столични висши
учебни заведения, по времето на които предварително
обучените доброволци ще анализират образователната
инфраструктура в университетските бази. Събраната
информация ще има добавена стойност и ще допълва
резултатите от анкетната част. 
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Заключителна
конференция

Разпространение на
резултатите

    След старателен анализ и обработка на резултатите от
проучването, те ще бъдат отпечатани в подходящ формат и
ще бъдат предоставени на български институции и
заинтересовани страни. По този начин ще се постигне
устойчивост при реализацията на проекта и ще се осигури
застъпничество от страна на ЕСН България по отношение
на ангажираността на отговорните институции към проблема.

    През средата на месец октомври ще бъде организирана
заключителна конференция, на която ще бъдат представени
резултатите от проучвателните обходи и анкетната част към
проекта. За тази цел ще бъде сформирана фокус група, която
ще има за цел да обработи и анализира резултатите и те да
бъдат представени по време на конференцията. Предвижда се
по време на конференцията да вземат участие представители
на отговорни институции и заинтересовани организации от
неправителствения сектор. 


