DISCAPACITAT: FINANÇAMENT I
INNOVACIÓ A EUROPA
18 Novembre 2015
EASPD Provider Forum

A.- CONTINGUTS DE LA CONFERÈNCIA
1. El European Care Certificate - Certifica les capacitats dels treballadors en el sector de l’atenció als
discapacitats. Aquesta certificació s'està implementant actualment a 15 països (Irlanda, UK, Bèlgica,
Alemanya, República Txeca, Polònia, Letònia, Lituània, Àustria, Hongria, Romania, Portugal, Eslovènia,
Itàlia, Bulgària) i està actualment en expansió tot i que segueix sent una certificació desconeguda a
l'estat espanyol.
Aquesta certificació està sent valorada molt positivament pels seus usuaris com un element clau per
acreditar la qualitat en la prestació de serveis en el sector de l'atenció a la discpacitat, en línia amb els
estàndards de qualitat dels serveis socials tal i com recull la Convenciond de Nacions Unides sobre els
Drets de les Persones amb Discapacitat.
Ponent: James Churchill (UK)

2. Iniciatives en l'àmbit de la ocupació i la vida independent que puguin ser d’interès per les
organitzacions participants a la conferència per millorar els seus serveis.
Ponent: Jim Crowe (UK)

3. Presentació de la Xarxa GladNet - La Global Applied Disability Research and Information Network
(GLADNET) reuneix a centres de recerca, universitats, empreses, departaments governamentals,
sindicats i organitzacions de i per a persones amb discapacitat amb l’objectiu comú de promoure
oportunitats d'ocupació i formació competitives per a les persones amb discapacitat. Aquest
objectius s'aconsegueix a través de projectes d'investigació aplicada col·laborativa.
Ponent: Fabrizio Fea (IT)

4. Línies estratègiques i de finançament a nivell Europeu en l'àmbit de la discapacitat - EASPD
(European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) és una de les associacions
de referència en l'àmbit de la discapacitat. Plataforma Educativa és membre de EASPD i la
conferència compta amb el suport i la participació de EASPD. Un representant de EASPD donarà a
conèixer les diferents línies polítiques estratègiques i les possibilitats de finançament que s'estan
duent a terme en l'àmbit de la discapacitat Europa així com les potencialitats i serveis oferts per
una de les xarxes de referència a nivell europeu en l'àmbit de la discapacitat.
Ponent: Carmen Arroyo de Sande (ES)
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B.- PONENTS
La Conferència comptarà amb les ponències de persones de referència internacional en l'àmbit de la
discapacitat així com de representants de la federació Europea EASPD.

JAMES CHURCHILL presentarà els continguts i funcionament del European Care Certificate.
Sr James Churchill va treballar com a secretari Executiu de Capacitació i Avaluació de Serveis de
Suport al Regne Unit - una organització sense ànim de lucre que treballa en l'àmbit de la formació i
l'avaluació del personal de suport de persones amb dificultats d'aprenentatge. És membre del
Tribunal de Care Standards. Durant molts anys va ser director general del ARC, el cos paraigua del
Regne Unit en representació dels proveïdors de serveis a les persones amb dificultats
d'aprenentatge. Actualment és President de la Junta del European Care Certificate. També
presideix el Grup d'Interès de EASPD sobre Recursos Humans i Desenvolupament de la Força
Laboral.
JIM CROWE
Jim Crowe ha estat un membre de la Junta de EASPD durant 8 anys i ha sigut elegit vicepresident
el 2014. Ha estat Director d'Aprenentatge i Discapacitat de la regió de Gal·les durant 27 anys.
Anteriorment va treballar durant 8 anys al nord-oest d'Anglaterra al National Association of Citizens
Advice Bureaux assumint diverses funcions d'assessorament en l'àmbit legal i d'atenció ciutadana.
Jim és membre de diversos comitès d'assessorament a Gal·les. Aquests inclouen el Welsh
Government Learning Disability Advisory Group, el ASD Stakeholder Advisory Group and the Care
Council Qualifications Committee. També és President del Consorci Regional d'Atenció del Sud de
Gal·les, que es centra en la millora de la força de treball en l’àmbit de l’atenció social i és president
del Care Council de Gal·les.
CARME ARROYO DE SANDE
Carmen Arroyo de Sande, Gestora de Projectes d'EASPD, està al càrrec dels programes de
finançament europeus i coordina l'equip del projectes de EASPD. Abans d'aquesta posició, ha estat
coordinadora del Consorci Europeu de Fundacions sobre Drets Humans i Discapacitat, Gerent
d'Operacions en EUREGHA (Xarxa Europea d'Autoritats Regionals i Locals en matèria de Salut),
Representant a Brussel·les per l'ARFE (Associació de Regions Frontereres Europees ) i Assessora de
Polítiques d'Ocupació i Assumptes Socials per a l'Oficina d'Extremadura a Brussel·les.
És llicenciada en Dret Europeu per la Universitat Carlos III de Madrid i posseeix una Especialització
de Postgrau en Noves Tendències en Màrqueting per a Empreses d'Economia Social per la
Universitat de Màlaga. Actualment cursa el Grau en Filosofia per la UNED.

FABRIZIO FEA
Fabrizio Fea es ex vice-president de EASPD i actual vice-president de la xarxa GladNet. És director
mèdic de l’entitat Scuola Viva (Roma, Itàlia).
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C.- PROGRAMA
Ubicació:

C/Valencia 344, Barcelona (Ajuntament de Barcelona)

Discapacitat: Finançament i Innovació a Europa
18 Novembre 2015
EASPD Provider Forum
9h-9.30h

Registre i benvinguda als participants

9.30h-9.45h

Apertura de la Conferència
Representant de Plataforma Educativa
Jim Crowe, vice-president de EASPD

9.45h-10.30h

Presentació del European Care Certificate (Sr. James Churchill, UK)

10.30h-10.50h

Torn de preguntes i debat

10.50h-11.15h

Presentació de la xarxa GladNet. Recerca en l’àmbit de la ocupació (Sr.
Fabrizio Fea, IT).Torn de preguntes i debat

11.15h-11.45h

Pausa de cafè

11.45-12.30h

Ocupació i vida independent (Sr. James Crowe, UK)

12.30h-13h

Torn de preguntes i debat

13h-13.45h

Línies estratègiques y de finançament Europeus en l’àmbit de la discapacitat
(Carmen Arroyo, ES)

13.45h-14.15h

Torn de preguntes i debat

14.15h-14.30h

Clausura de la Conferència
Representant de Plataforma Educativa

* Hi haurà servei de traducció Anglès-Català
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