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Асоциацията за висшето образование и достъп на хората с увреждания (AHEAD) е
независима организация с нестопанска цел за насърчаване на пълен достъп и участие за
продължаване на образованието и висшето образование за ученици с увреждания с цел
подобряване на перспективите им за заетост. Организацията е със седалище в Ирландия
и осъществява редица дейности, включително:

•

Предоставяне на информация по въпросите на хората с увреждания в областта
на образованието на студенти и възпитаници с увреждания, учители, ментори и
родители на студенти с увреждания. Асоциацията има богат он-лайн набор от
ресурси за подкрепа на студентите с увреждания.

•

Работа с възпитаници и работодатели чрез GET AHEAD - Форум на
възпитаниците и WAM (Willing Able Mentoring) менторска програма за заетост.

•

Координираща световна мрежа за насърчаване на включването на студенти и
възпитаници с увреждания във висшето образование.

•

Провеждане на конференции, семинари, работни срещи и обучителни събития,
като например:
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"Един размер става ли на всички? Помощни технологии в учебната
среда и на работното място“ (“Does one size fit all? Assistive Tech in
the Learning Environment & the Work Place”) – еднодневно обучение,
проведено на 10-ти Февруари 2015 в Dell-Ирландия в Дъблин,
Ирландия. Програмата WAM на асоциацията AHEAD провежда
безплатно обучително събитие с домакин WAM, работодател DellИрландия.
Годишна конференция. През 2015 конференцията “UDL: Лиценз за
обучение“ бе проведена на 19 – 20 март в Дъблин, Ирландия.
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