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1. Hírlevél / 2013
A projekt háttere

A projekt célja és célkitűzései

A
2010-2020-as
Európai
Fogyatékosságügyi
Stratégia
egyik
legfontosabb célkitűzése a fogyatékkal
élők teljes körű hozzáférésének biztosítása
az oktatás és a foglalkoztatottság terén.
Ezen követelmények még mindig nem
valósultak meg számos európai országban,
és Európán kívül. Hiányoznak az alkalmas
és hatékony koncepciók. Ennek érdekében
a T-EST projekt átadja a TÁMOGATOTT
FOGLALKOZTATÁS elvét, amely egy jól
kidolgozott és sikeres szolgáltatás, teljes
körű hozzáférést biztosít a célcsoport
számára a munkaerőpiac, valamint a
szakképzés területén.

A project fő célja a már kidolgozott és
kipróbált,
Támogatott
Foglalkoztatás
Eszköztárának
megközelítéseinek
és
eljárásainak átadása.

A fő hangsúly a szolgáltatás Bulgária,
Románia
és
Törökország
általi
bevezetésére
tevődik
a
támogatott
foglalkoztatás
megtervezésére
és
alkalmazására kidolgozott eszköztár révén,
amelyet egy korábbi Leonardo da Vinci
partnerség keretén belül fejlesztettek ki,.

A gördülékeny és fenntartható innovációtranszfer biztosítása érdekében a T-EST
projekt az alábbi célkitűzéseket követi:
Bulgária, Románia és Törökország
háttér
helyzetének
kutatása
és
elemzése.


az
eszköztár
tartalmának
lefordítása
a
transzfer-országok
nyelvére.


a transzfer-országok oktatóinak
képzése és felkészítése az eszköztár
használatára és a transzfer-folyamat
sikeres támogatására.


a támogatott foglalkoztatás három
próba
alkalmazása
a
három
országban.


a
transzfer-tevékenységek
értékelése és a visszacsatolások
elemzése
az
eszköztár
további
alkalmazása és tartalmi fejlesztése
érdekében.
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A projekt időtartama

T-EST Honlap

Kezdés:
Időtartam:

A T-EST projekttel kapcsolatos további
információért
(a
partnerek,
és
eredmények), kérjük látogassa meg
honlapunkat: www.t-est.eu

2012.11.01
24 hónap

T-EST projektindító értekezlet
2012.12.06-07, Graz, Ausztria
Az első megbeszélésünkre 2012. december
6. és 7.-e között került sor Ausztriában,
Grazban. A fő partnerekkel közösen
alaposan átbeszéltük a projekt céljait,
célkitűzéseit, folyamatát valamint a
különböző munkacsomagok tartalmát.
Ugyanakkor időt szakítottunk a támogatott
foglalkoztatás eszköztárának áttekintésére
és egy kérdőív szerkesztésére, mely
Bulgária,
Románia
és
Törökország
háttérhelyzetének vizsgálatához szolgál
majd alapul.
Projektpartnerek:
Koordináló partner:
Jugend am Werk Steiermark GmbH (AT)
www.jaw.or.at
Fő partnerek
EASPD (BE)
www.easpd.eu
Kereskedelmi Kamara(BG)
www.cci.dobrich.net
Marie Curie Egyesület (BG)
www.marie-curie-bg.org
FormazioneCo&So (IT)
www.formazionenet.eu
Hargita
Megyei
Szociális
és
Gyermekvédelmi Igazgatóság (RO)
www.dgaspchr.ro
T.C. Konak Kaymakamlığı (TR)
www.konak.gov.tr

Következő lépések
A
következő
partnertalálkozóra
Romániában kerül sor, 2013. június 19 és
21
között.
Addig
a
következőket
szeretnénk megvalósítani:
 Minőségirányítási
kézikönyv/
stratégia
 Elterjesztési stratégia
 Az alkalmazási potenciál elemzése
és jelentés készítése (Bulgária,
Románia, Törökország)
 Érdekcsoport elemzés/ hálózat és
jelentés
 A támogatott foglalkoztatás-tréner
képzés előkészítése.
Továbbá
a
fogadó
országokban
beágyazzuk az egész transzfer folyamatot
egy figyelemfelkeltő kampányba, részletes
információt
nyújtva
vállalatoknak,
munkaerő
piaci
intézményeknek,
képzéseket szolgáltató szervezeteknek és
a fogyatékkal élők egyesületeinek.

AltinoktaKörlerDerneği Ankara Şubesi
(TR)
www.ankaraaltinokta.org
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A támogatott foglalkoztatás eszköztára,
amely tartalmazza a támogatás e sajátos
módjának elveit, eljárásait és folyamatait,
összhangban van az ENSZ Fogyatékkal élő
személyek jogairól szóló Egyezményével és
annak szellemében kerül átadásra.
Rendkívül fontos, hogy az érdekcsoportok
megértsék a támogatott foglakoztatás
elvét, ezzel biztosítva a szolgáltatás
hatékonyságát, és a projekt eredményes
lefolyását.

További információk:
Elekes Zoltán
Hargita Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
Szabadság tér, 5. szám, 530140
Csíkszereda, Románia
Tel. +4 0266 314711
Fax +4 0266 207754
E-Mail: elekes.zoltan@dgaspchr.ro

EN

A tevékenységet az Európai Bizottság támogatja. A tartalomért a szerző a felelős és az nem
az Európai Bizottság álláspontját tükrözi. Ez a kiadvány [közlemény] a szerző nézeteit
tükrözi és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé a tartalom és információk bármilyen
felhasználásáért. .
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