
A B4 projekt alapelve, hogy minden egyén jogalany, különösen a mindenkit érintő 
ügyekben való aktív részvétel jogát illetően. A társadalmi inklúzió és az értelmileg 
akadályozott személyek teljes körű részvétele ezekben az ügyekben azonban még 
nem valóság, hanem kihívás. Jelenleg ők még a támogatás célzottjainak számítanak, 
miközben a közjó aktív közreműködőivé kell válniuk, megosztva tapasztalataikat, 
gondolataikat és kifejezve saját hangjukat. Azáltal, hogy hangot adunk a történelmi 
szinten elhallgatott polgárok egy csoportjának, megváltoztathatjuk a történelem 
menetét. Ez elősegítheti az emberek megkülönböztetés nélküli aktív társadalmi 
részvételét. Ezért az értelmileg akadályozott felnőttek globális állampolgáriságának 
és polgári szerepvállalásának európaivá kell válnia, mivel a legegyenlőbb társadalmak 
mindenki javát szolgálják.
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A projekt konkrét célkitűzései: 
— az értelmileg akadályozott fiatal felnőttek számára a kulcskompetenciák és 
készségek megszerzése és fejlesztése aktív polgári szerepvállalásuk megerősítése 
érdekében az európai demokratikus életben
— az értelmileg akadályozott fiatal felnőttek elszigeteltségének javítása, hogy aktív 
szerepet tudjanak vállalni a társadalomban
— oktatók és munkatársak képzése az értelmileg akadályozott fiatal felnőttek aktív 
polgári szerepvállalásának és polgári szerepvállalásának előmozdítása kapcsán
— nemzetközi hálózat kialakítása az egész életen át tartó tanulás előmozdítására, 
valamint az értelmileg akadályozott fiatal felnőttek életminőségének és állampolgári 
szerepvállalásának javítására

A B4 projekt két éve alatt a partnerek minden szakaszban együttműködnek a 
projekt céljainak elérése érdekében. Anyagokat hozunk létre, és megosztjuk 
egymással a globális állampolgársággal és a polgári szerepvállalással kapcsolatos jó 
gyakorlatokat és egyéb erőforrásokat az értelmileg akadályozott felnőttek körében. 
Továbbá a tréningeken és tanulási aktivitásokon kiképezzük az oktatókat, 
tartalmakat és módszertant teszünk elérhetővé számukra az értelmileg akadályozott 
fiatal felnőtteknek szóló workshophoz.

Az első projekttalálkozót Budapestre tervezték, de a COVID-19 helyzet miatt 
november 13-án került rá sor online formában. Hét különböző szervezet tizenöt 
képviselője mutatkozott be, és ami még fontosabb, hogy lehetőségünk volt 
megismerni egymást. A projektvezető, Rosa Rodríguez-Izquierdo bemutatta a 
projektet, valamint a különböző szervezetek felelősségeit és feladatait. Megbeszéltük 
a következő lépéseket, és megállapodtunk a munkatervben a projekt hatékonyabbá 
tétele érdekében. Annak ellenére, hogy az első találkozót online tartottuk, mindenki 
élvezte. Persze már alig várjuk, hogy személyesen is találkozzunk a jövőben, és 
megoszthassuk a legfrissebb híreket, úgyhogy maradjatok velünk!

A B4 projekt egy sikeres Kick-off megbeszélésnek adott otthont tavaly 
novemberben!



   A legjobbat a végére tartogattuk....
                 ...ezek a mi résztvevőink! 


