
Projekt B4 je založen na základním principu, který považuje všechny
jednotlivce za subjekty práv, konkrétně pokud jde o právo aktivně se
podílet na záležitostech, které se týkají nás všech. Sociální začlenění a
plná účast lidí s mentálním postižením však ještě nejsou realitou, ale
výzvou. V současné době jsou příjemci pomoci a musí se stát aktivními
přispěvateli ke společnému blahu, nabídnout své zkušenosti, úvahy a svůj
hlas. Dát hlas skupině historicky umlčených občanů může změnit běh
dějin a může pomoci umožnit účast všem lidem bez rozdílu jakéhokoli
druhu. Globální občanství a občanská angažovanost dospělých s
mentálním postižením se proto musí stát evropským imperativem,
protože většina rovnostářských společností přináší prospěch všem.
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Specifické cíle projektu jsou:
-Umožnit mladým lidem s mentálním postižením získávat a rozvíjet klíčové
kompetence a dovednosti k posílení jejich občanské angažovanosti v
evropském demokratickém životě
-Snížit izolaci mladých dospělých s mentálním postižením, aby mohli hrát
aktivní roli ve společnosti
-Školit školitele a zaměstnance v tom, jak podporovat aktivní občanství a
občanskou angažovanost mladých dospělých s mentálním postižením
-Vytvořit mezinárodní síť na podporu celoživotního vzdělávání a zlepšení
kvality života a účinnosti občanských zkušeností mladých dospělých s
mentálním postižením
Během dvou let projektu B4 budou partneři společně pracovat na všech
fázích, aby dosáhli cílů projektu. Budeme vytvářet materiály a sdílet
osvědčené postupy a zdroje týkající se globálního občanství a občanské
angažovanosti mezi mladými dospělými s mentálním postižením.
Prostřednictvím školení a vzdělávacích aktivit budeme dále školit školitele,
aby byli vybaveni obsahem a metodami pro následující workshop pro
mladé dospělé s mentálním postižením.

První projektové setkání mělo být v Budapešti, ale kvůli situaci Covid-19 se
konalo online 13. listopadu. Patnáct zástupců ze sedmi různých organizací
představili sebe a své organizace, a co je důležitější, poznali se navzájem.
Ředitelka projektu Rosa Rodríguez-Izquierdo představila přehled projektu a
rámcových odpovědností a úkolů pro každou organizaci. Diskutovali jsme o
našich dalších krocích a dohodli jsme se na pracovním plánu, abychom
projekt zefektivnili. I když se naše první setkání konalo online, užili jsme si
ho. Těšíme se však, že se v budoucnu setkáme osobně a budeme s vámi
sdílet náš pokrok, takže zůstaňte naladěni! 

V projektu B4 úspěšně proběhlo zahajovací setkání!



To nejlepší nakonec ....
                        ...toto je náš tým! 


