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Основание за проекта

Цели на проекта

Една от ключовите цели на Европейската
стратегия за хората с увреждания за
периода 2010-2020 г. е да предостави на
хората с увреждания пълен достъп до
образованието и пазара на труда. Но в
много европейски страни все още липсва
подходяща и надеждна концепция за
решение на пролема. Проектът T-EST се
трансферира точно с тази цел – да се
приложи добре разработената и успешна
концепция за ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ.

Основната цел на проекта е да се
трансферират подходи и инструменти
от разработения и тестван Наръчник за

Базиран на наръчник за планиране и
осъществяване на подкрепена заетост,
който е разработен от партньорство по
програма „Леонардо да Винчи“, основна цел
на проекта е да трансферира този наръчник
в България, Турция и Румъния.
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подкрепена заетост.
За да се гарантира плавния и устойчив
трансфер, проектът T-EST преследва
следните цели:
•

Проучване и анализ на
състоянието на трудовата
заетост за хора с увреждания в
България, Румъния и Турция.

•

Превод на съдържанието на
наръчника на съответните езици.

•

Обучение на наставници от
приемните страни, което ще им
даде възможност да използват
наръчника и да приложат
успешно процеса на трансфера.

•

Три пилотни приложения на
подкрепена заетост в трите
приемни страни.

•

Оценяване и обратна връзка по
отношение на трансферната
дейност за бъдещата адаптация
и по-нататъшното развитие на
съдържанието на наръчника.
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Продължителност на проекта
T-EST в интернет
Начало:
01.11.2012
Продължителност: 24 месеца

T-EST Първа партньорска среща
06.-07.12.2012, Грац, Австрия

За повече информация за проекта,
резултатите и партньорите, моля
посетете сайта на проекта
www.t-est.eu

Първата среща по проекта се проведе
на 6ти и 7ми декември в Грац, Австрия.
Целите на проекта, процеса на работа и
работните пакети бяха обсъдени с
всички основни партньори. Освен това
беше разгледан Наръчника за
подкрепена заетост. Изготвен бе
въпросник за анализ на състоянието в
трите приевни страни - България,
Румъния и Турция.
Партньорите по проекта са:
Координиращ партньор
Jugend am Werk Steiermark GmbH (AT)
www.jaw.or.at
Основни партньори
Европейски асоциация за услуги за
хора с увреждания (Белгия)
www.easpd.eu
Търговсто промишлена палата - Добрич
(България)
www.cci.dobrich.net
Асоциация Мария Кюри (България)
www.marie-curie-bg.org
Formazione Co&So (Италия)
www.formazionenet.eu
Социалния отдел на Областен съвет на
областта Харгита (Румъния)
www.dgaspchr.ro
Областна управа на Конак (Турция)
www.konak.gov.tr
Асоциация на слепите Six Point (Турция)
www.ankaraaltinokta.org
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Следващи стъпки
Следващата партньорска среща ще се
проведе от 19ти до 21ви юни 2013 в
Румъния. До тогава ще бъдат изпълнени
следните дейности:
→ Стратегия за управление на
качеството
→ Стратегия за разпространение
→ Анализ на потенциала за
адаптация (България, Турция,
Румъния)
→ Анализ на заинтересованите
страни / карта и доклад
→ Подготовка на обучението за
наставниците по подкрепена
заетост

Освен това целият процес по трансфера
ще бъде включен в кампания за
повишаване на осведомеността в
приемните страни, за да се предостави
подробна информация на фирми,
институции, свързани с пазара на труда,
обучаващи организации и сдружения на
хора с увреждания.
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Наръчникът за подкрепена заетост,
който включва концепцията, методите и
процесите на този специален тип
асистенция, ще бъде трансфериран в
съответствие с Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания.
От голямо значение е заинтересованите
страни да разберат концепцията на
подкрепената заетост, за да се
гарантира ефективността й и,
следователно, успешната
реализация на проекта.

За повече информация:
Добрич
Ренета Палова
email: rpalova@cci.dobrich.net
Веселина Стоянова
email: vstoyanova@cci.dobrich.net
Търговско-промишлена палата - Добрич
Ул. „България“ 3, 9300 Добрич
Tел. (058) 601 435, 601 472

Пловдив
Мария Горанова-Вълкова
email: info@marie-curie-bg.org
Асоциация „Мария Кюри“ - Пловдив
ЖК Тракия, Бул. „Освобождение“ 31,
Сграда „Карина“, Южно крило
Ет. 1, ап. 2-4
4023 Пловдив
Тел. 032 / 62 21 28, Факс: 032 / 62 88 90

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде
търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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