Европейските
партньори

Това партньорство е взаимно допълващо
се и се състои от :

 Структури, които директно работят „на терен”
с целевите групи и федерации, които представляват
организации на предприятия, специализирани
за хора с увреждания.

 Организации, притежаващи
опит в областта на ориентацията
през целия живот.

 Организации с опит в
управлението на европейски

 Pour la Solidarité asbl – Белгия
www.pourlasolidarite.eu

 Алианс на специализираните предприятия за
адаптиран труд от регион Валон EWETA – Белгия
www.eweta.be

 Университет на регион Южна Бретания – Франция
www.univ-ubs.fr

 Асоциация на родителите и приятелите на лица
с интелектуални затруднения във Валансиеноа –
Франция www.apei-valenciennes.com

 Звено за Услуги по подпомагане чрез труд (ESAT)
на Асоциацията на парализираните във Франция
„Ателиета на От Винаже” – Франция www.apf.asso.fr

 Университет Петрол–Газ Плоещ – Румъния
www.upg-ploiesti.ro

 Конфедерация на труда „Подкрепа”– Българиия
www.podkrepa.org

проекти.

www.projetora.eu

Pедактор : Denis Stokkink

Водещият партньор на Проекта е
неправителствената структура Pour la Solidarite Белгия, съвместно с консорциум от седем
организации, работещи в четири страни - Франция,
Белгия, България, Румъния.

Проектът ОРА има
за цел да подпомогне процеса
на активна ориентация на
лицата с увреждания, чрез
създаване на предпоставки за
повишаване от една страна на
техните възможности за участие
в социалния живот, а от друга за

Настоящият Проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската
комисия.
Настоящият документ отразява становищата на своите автори. Европейската
Комисия не носи отговорност за начина, по който могат да бъдат употребявани
съдържащите се в него данни и информация.

подобряване вид предоставяните за
тях услуги.

Съдържаниеte
Много често, в Европа, лицата с увреждания не
получават правилна ориентация.
Виждането за тях е по-скоро като за индивиди,
неспособни да се ориентират и да изразят
самостоятелно своето мнение и изисквания. По
този начин, те се сблъскват с предлаганите им
фрагментарни услуги за ориентация, услуги, които те
трудно разбират и в които не могат да намерят отговор
на своите потребности. Това обстоятелство поставя под
съмнение стабилността на техния професионален
живот.
В допълнение, методите за подготовка на персонал,
специализиран
в
педагогическата
и/или
в
професионалната подготовка на лица с увреждания,
трябва да бъдат обобщени, внимателно анализирани
и същевременно бъдат предложени мерки за
повишаване на обществения имидж на тези професии.

Методология
на Проекта

Проектът Нова ориентация (OРA) се
осъществява в рамките на програма
Леонардо да Винчи-Трансфер на иновации.
Проектът е с продължителност 24 месеца
и изпълнението му започна през месец
ноември 2011.

Следователно е необходимо да подобрим методите,
с които подпомагаме лицата с увреждания, основно
при подготовката на техните лични проекти за
професионална реализация, с цел да повишим
възможностите им за осъществяване на тази
реализация.

В продължение на две години, всеки от седемте европейски
партньори, на своя територия ще създаде работна група, която ще
анализира съществуващите практики за ориентация на лицата с
увреждания, което ще доведе до формиране на нова процедура
за активна ориентация.

 Разработване на предложение за подобряване

 Повишаване познаваемостта и информираността относно
основните организации, които работят за подпомагане на
социалното и професионално включване на лица с увреждания.

 Създаване на конкретен персонален профил на различните
социални актьори,
чрез обмяна на добри практики за
предоставяне на подходящо професионална обучение и
преквалификация.

МЕТОДОЛОГИЯТА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ОБЕКТ НА ТРАНСФЕР :
методология за провеждане на колективни научни изследвания
и дейности за въздействие върху качествените характеристики на
ориентацията.
ИНСТРУМЕНТАРИУМЪТ : ще представлява набор от показатели за
подобряване качеството на „ориентацията”, които ще позволява
идентифициране и дефинирано на основни, ключови показатели за
качество и за осигуряване на професионална кариера на лица с
увреждания.

Целите на Проекта
на процеса на
активно приобщаване на лица с
увреждания, които имат възможност да работят, поставяйки
в центъра усилията за подобряване на техните възможности
за професионална ориентация през целия живот.

Отчитайки
трудностите,
които
възникват при социално-професионалната
ориентация на лица с увреждания, проектът
ORA ще осъществи трансфер на методологията
и средствата за професионална ориентация,
разработени от Университета на Южна Британия.
Трансферът ще бъде осъществен на база прехвърляне
и адаптиране на основните насоки за професионална
ориентация с цел прилагането им към лица с увреждания.

Целеви групи са
 Лицата с увреждания, способни да
упражняват трудова дейност
 Служителите, занимаващи се с
подпомагане на професионалната
реализация на лица с увреждания

Ключовите етапи на тази нова процедура ще бъдат тествани в т.н.
«Ателиета ORA», където всеки партньор на Проекта ще наблюдава
на практика как се провежда ориентацията на пет лица с
увреждания.
Ще бъде разработена „Европейска Харта за активна
адаптация и професионална реализация на лицата с
увреждания”, която да послужи като отговарящо на
нуждите им средство за качествено и ефективно
подпомагане на тяхната активна ориентация,
адаптация и включване в пазара на труда и
в социалния живот, както и да повиши
съпричастността и етичността на
обществото към тези
проблеми.

