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Център за професионална подготовка и рехабилитация, Австрия  

Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum Österreich  

Росвита Мюлер  

Roswitha Muller 

As sociologist and ethnologist Roswitha Müller gained work experience both in the field of 

science and social management. Her professional interest has always been to work on the 

improvement of living conditions of vulnerable persons. At present she is employed at BBRZ 

(Vocational Education and Rehabilitation Center) in Styria where she is head of the 

departments „Vocational Rehabilitation“, „Youth Projects“ and „International Cooperations“. 

Като социолог и етнолог Розвита Мюлер има професионален опит в областта на 

науката и социалното управление. Нейният професионален интерес е насочен към 

подобряване на условията на живот на уязвимите лица. В момента работи за BBRZ 

(Център за професионална подготовка и рехабилитация) в Щирия, където е 

ръководител на отделите „Професионална рехабилитация“, „Младежки проекти“ и 

„Международни кооперации“. 

 

 

Каритас за хора с увреждания, Австрия  

"Caritas" for persons with diasabilities, Austria  



Волганг Шейлд – ръководител на отдела за обучение и заетост 

Wolfgang Scheidl - department manager “Training and Employment” 

Образование: Социална икономика в университета Йохан Кеплер, в Линц (специалност 

Социална политика и политическа икономика) 

Кариера: Работил е като инструктор на дългогодишно безработни лица (Mentor GmbH) 

и на младежи в неравностойно положение (BBRZ Линц). 

От 2000 г. до 2002 г. е работил в OÖ Hilfswerk като ръководител на отдел „Семейни 

услуги“ и като ръководител на проекта „help4fun“. 

През 2002 г. се присъединява към Каритас за хора с увреждания. Разработва и отговаря 

за различни проекти за стимулиране на трудовата ангажираност на младите хора с 

увреждания. През 2006 г. оглавява отдел „Обучение и заетост“, където отговаря за 180 

работодатели и около 450 клиенти. Основен акцент в дейността му е лобиране и 

формиране на партньорства и кооперации с работодатели и големи фирми за 

увеличаване шансовете на хората с увреждания на пазара на труда. 

 

Education: Studied social-economics at the Johannes Kepler 

University Linz (majoring in social policy and political economics) 

Career: 

Worked as a trainer for longtime unemployed people (Mentor GmbH) and as a trainer for 

disadvantaged young people (BBRZ Linz). 

From 2000 to 2002 he worked at the OÖ Hilfswerk as department manager “Family Service” 

and as project manager in the project “help4fun”. 

In 2002 he joined the Caritas for people with disabilities. He developed and was responsible 

for different projects to bring young people with disabilities to work. In 2006 he became 

department manager “Training and Employment” and is responsible for 180 employers and 

about 450 clients. A strong emphasis in his work lies on lobbying and forming partnerships 

and co-operations with employers and larger companies to increase the chances of people 

with disabilities on the labour market 

 



 

Фондация "COPE", Ирландия  

"COPE" Foundation, Irland  

Майкъл Барет, Мениджър специални проекти 

Michael Barrett, Special Projects Manager 

Майкъл Барет работи като мениджър специални проекти във Фондация „COPE“, Корк, 

Ирландия, и отговаря за координацията на европейските проекти в областта на 

рехабилитационното обучение и развитието на заетостта. Преди това, Майкъл е 

работил 10 години като ръководител на рехабилитационни и професионални програми 

за обучение на млади хора с интелектуални затруднения. Има богат опит в областта на 

обучението, развитието и заетостта в частния и публичния сектор, с над 30 години стаж 

като преподавател в промишлената и академичната сфера. Има професионални 

взаимоотношения с редица национални и международни организации, от ноември 2006 

г. е председател на CNEASTA (Ирландския съвет за развитие на обучението и заетостта 

на хората с увреждания), а от 2003 г. е член на Управителния съвет. 

Бил е член на Националния изпълнителен комитет на Ирландската асоциация на 

подкрепената заетост (IASE), а от 2008 г. е председател на Южния регион (SIASE) на 

Асоциацията. Майкъл Барет представлява Фондация „COPE“ като член на 

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, и е 

едновременно член на Постоянната комисия по заетостта и Групата със специални 

интереси по професионалните въпроси (IGOS). Член е също така на Ирландския 

институт по обучение и развитие и има магистърска степен по обучение и управление 

на човешките ресурси. 

 

Michael Barrett works as a Special Projects Manager with COPE Foundation, Cork, Ireland, 

with responsibility for EU Project coordination in the area of Rehabilitative Training and 

Employment Development.  Previous to this, Michael enjoyed spending 10 years as manager 

of Rehabilitative and Vocational training programmes for young persons with intellectual 

disabilities. Michael’s background has been in the area of Training, Development & 

Employment both in the private and public sectors, with over 30 years experience teaching 

and instruction in both the industrial and academic spheres. Michael has a professional 

association with a number of National and International Umbrella organisations which include 

being the Chairperson of CNEASTA (The Irish Council for Training Development & 

Employment for Persons with Disabilities) from November 2006, and a board member from 

2003. 

He was a member of the National Executive of the Irish Association of Supported 

Employment (IASE) and Chairperson of the Southern Region (SIASE) from 2008. Michael 



represents COPE FOUNDATION as a member of the European Association of Service 

Providers for People with Disabilities, and is both a member of the Standing Committee on 

Employment and the Special Interest group on Occupational Settings (IGOS). Michael is a 

Member of the Irish Institute of Training & Development and has a Masters Degree in 

Training & Human Resource Management. 

 

 

 

 

 

 

 

Асоциация "Scuola Viva", Италия  

Associаtion "Scuola Viva", Italy  

Фабрицио Феа - Невролог - съдебен лекар, медицински директор 

Fabrizio Fea - Neurologist - Forensic Doctor, Medical Director 

 Медицински директор, отговарящ за европейските проекти и международните 

комуникации на Центъра за рехабилитация на хора с увреждания „Scuola Viva 

Onlus“ в Рим, акредитиран (с удостоверение) от Националната служба по 

здравеопазване (NHS). 

 Като член-основател и член на редица национални и международни асоциации/ 

организации, заема ръководни и организационни позиции (EASPD, GLADNET, 

IASSID, WASE, AISE, ANDSOP, AMPOP и т. н.) 

 Участва също така в редица национални и международни работни групи за 

научни изследвания и проучвания (Европейската комисия, Световната здравна 

организация, Италианската асоциация на лица със синдрома на Даун, Публични 

администрации и др.) Участва в конференции едновременно като председател и 

организатор, представяйки доклади и презентации с акцент върху темите по 

въпросите на уврежданията. 

 Участвал е в работния екип, създаден от италианското Министерство на 

външните работи по инициатива за Косово  – „Техническа помощ за изготвяне 

на национален план за действие по въпросите на уврежданията“. 

 Преподавател е в обществени и частни специализирани курсове. 

 

 



 Medical Director and Responsible for the European Projects and international 

communications of the Rehabilitation Centre for Persons with Disabilities “Scuola 

Viva onlus” in Rome, accredited (certified) by the NHS. 

 He is founder member and member of several national and international 

associations/organizations holding managerial and institutionary positions (EASPD, 

GLADNET, IASSID, WASE, AISE, ANDSOP, AMPOP and so on). 

 He is also part of several national and international working groups on research and 

studies (European Commission, WHO, Italian Association of Down Sy. People, Public  

Administrations, etc). He participates on conferences both as chair person and 

organizer, introducing reports and presentations most of them on disabilities topics. 

 He was part of a working team established by the Italian Ministry of Foreign Affairs on 

an initiative for KOSOVO – “Technical Assistance for the drawing up of the National 

Disability Action Plan” 

 Teacher at public and private specialized courses. 

 

Загребски университет - Факултет по земеделие, Хърватска    

University of Zagreb - Faculty of Agriculture, Croatia  

Док. Жерко Марковина  

Ph.D Jerko Markovina 

 

Мидин, Холандия  

Middin (Steinmetz de Compaan), Netherlands  

Астрид Хаку  

Astrid Haccou - policy advisor  

Астрид Хаку е политически съветник и има опит по отношение на участието на хората 

с увреждания на пазара на труда. 

 

She is a policy advisor and has expertise on the subject participation on the labour marketof 

persons with disabilities. 

 

 



 

Асоциация за насърчаване на равните възможности (APEO), Хърватска   

Association for Promotion of Equal Opportunities (APEO), Croatia  

Марияна Борковач - социолог  

Marijana Borkovac – sociologist 

She is a volunteer at APEO from April this year and she is a professor of sociology. 

 

 

Колеж Мария Реджина, „Dun Manuel" Ресурсен център за обучение на младежи и 

възрастни, Малта  

Maria Regina College, Dun Manuel Attard Young Adult Education Resource Centre, Malta 

Роберт Цилия  

Robert Cilia 

В момента съм организатор по прехода към Студентския отдел. От няколко години 

работя в сферата на образованието на различни позиции. Основните ми интереси са 

насочени към управлението на човешките ресурси, отношенията на трудовия пазар и 

трудовите умения на учащите от уязвимите групи, на лицата с увреждания и/ или с 

обучителни затруднения, както и на учащите, напускащи училище преждевременно. 

 

Currently I am the Transition Organizer at Student Services Department.   I have been 

working in the education sector for a number of years in various posts.  My main interests 

include Human Resource Management, Labour Market Relations and the Employability Skills 



of vulnerable groups of students such as those with a disability and/or learning difficulty as 

well as students who are defined as Early School Leavers.   

 

Център "Gabrielle" - Взаимно публично здравеопазване и социални дейности, Франция 

Centre Gabrielle - Mutual Public Service Health Social Action, France  

Озлем Сайлъм - Кординатор развитие на компетенции  

Özlem Saylam - Coordinator competency development 

 

Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания  

European Association of the Service Providers for Persons with Disabilities  

Люк Зелдерло - Генерален секретар 

Luk Zelderloo - Secretary General 

Г-н Люк Зелдерло развива професионалната си дейност в сектора на уврежданията вече повече 

от 25 години. Той има магистърска степен по мениджмънт, социални науки и философия. Над 

15 години е работил като управител на социални услуги за хора с увреждания във Фландрия. 

През последните 10 години развива активна дейност на европейско ниво. Той е един от 

основателите на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания 

(EASPD), централна мрежа, която представлява близо 10 000 организации доставчици на 

услуги за хора с увреждания от цяла Европа и  сектора на уврежданията. Люк Зелдерло е добре 

запознат с управлението на проекти финансирани от ЕС. Изнасял е лекции и е организирал 

конференции на теми като: образование и заетост на лица с увреждания, обучение на 

служители, държавна помощ, намаляване на бедността, борбата със сексуалното малтретиране, 

социалните политики, изграждане на капацитет в ЕИО и сътрудничество на заинтересованите 

страни. В момента е генерален секретар на EASPD. 

 

Mr. Luk Zelderloo has been professionally active in the disability sector for more than 25 

years. He holds a Master’s degree in Management, Social science & philosophy. For more 

than 15 years he was active as manager of a social service for persons with disabilities in 

Flanders. For the last 10 years, he has been active at the European level. He is one of the 

founding fathers of the European Association of Service Providers for Persons with 

Disabilities (EASPD), an umbrella network representing about 10,000 service provider 

organisations for persons with disabilities across Europe and across disability. He has 

extensive knowledge of managing EU funded projects. He has also acted as a speaker and 



organiser of conferences on topics such as: education and employment of persons with 

disabilities, staff training, state aid, poverty reduction, combating sexual abuse, social 

policies, capacity-building in EEC and stakeholder co-operation. Luk is currently Secretary-

General of EASPD. 

 

 


