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Informaţii despre proiect
Strategia Europeană 2010-2020 pentru
Persoanele cu Dizabilităţi are ca element
cheie sprijinirea accesului deplin în
educaţie şi pe piaţa muncii pentru
persoanele cu dizabilităţi. Aceste scopuri
nu au fost atinse în multe ţări europene şi
în afara Europei. Lipsesc concepţii potrivite
şi eficace. În acest scop, proiectul T-EST
va
transfera
conceptul
ANGAJĂRII
ASISTATE, un concept elaborat şi de
succes care are asigură accesul deplin pe
piaţa muncii şi în formarea profesională a
grupului ţintă.
Bazat pe un set de metode pentru
planificarea şi implementarea Angajării
Asistate, care a fost dezvoltat în cadrul
unui Proiect de Parteneriat Leonardo da
Vinci, atenţia se va îndrepta către
transferul conceptului în Bulgaria, România
şi Turcia.

Obiectivele proiectului
Principalul obiectiv al proiectului este
transferul abordărilor şi metodelor din
Metodele pentru Angajare Asistată deja
dezvoltat şi testat.
Pentru asigurarea transferului de inovaţie
în mod fluent şi durabil, proiectul T-EST
urmăreşte următoarele obiective:
Cercetarea şi analiza situaţiei
din Bulgaria, România şi Turcia.


Traducerea conţinutului setului de
metode în limbile ţărilor de transfer.


Pregătirea instructorilor din
ţările de transfer pentru a le înlesni
folosirea setului de metode şi pentru a
acompania procesul de transfer în ţările
respective.


Trei implementări pilot ai
ocupării forţei de muncă în cele trei ţări.


Evaluare şi adunare de feedback
legate de transferul de activitate în
vederea adaptării pentru viitor şi a
dezvoltării continue a conţinutului setului
de metode.


Durata proiectului
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Start:
Durata:

01.11.2012
24 luni

Şedinţă de start T-EST
06.-07.12.2012, Graz, AT

Pentru mai multe informaţii despre
proiectul T-EST, parteneri şi rezultate, vă
rugăm vizitaţi pagina:
www.t-est.eu

Prima noastră şedinţă a avut loc pe 6 şi 7
Decembrie 2012 în Graz, Austria.
Am discutat obiectivele, procesul şi
diferitele pachete de lucru cu toţi
partenerii de bază. Am studiat Metodele
Angajării
Asistate
şi
am
pregătit
chestionare pentru analiza situaţiei din
Bulgaria, România şi Turcia.

Partenerii proiectului sunt:

Fazele următoare

Partener coordonator
Jugend am Werk Steiermark GmbH (AT)
www.jaw.or.at

Şedinţa a doua va avea loc în România
între 19 şi 21 Iunie 2013. Până la această
şedinţă vom finaliza următoarele puncte:

Partneri de bază
EASPD (BE)
www.easpd.eu
Camera de Comerţ (BG)
www.cci.dobrich.net
Asociaţia Marie Curie (BG)
www.marie-curie-bg.org
FormazioneCo&So (IT)
www.formazionenet.eu
Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Harghita (RO)

www.dgaspchr.ro

T.C. Izmir Valiligi (TR)
www.konak.gov.tr

 Strategie/manual
pentru
managementul calităţii
 Strategie de diseminare
 Analiza potenţialului de adaptare şi
raport (Bulgaria, România, Turcia)
 Analiza partenerilor/hartă şi raport
 Pregătirea instruirii Instructorilor
pentru Angajare Asistată
În plus, procesul de transfer va fi
incorporat în ţările primitoare într-o
campanie de sensibilizare pentru a furniza
informaţii detaliate companiilor, instituţiilor
care
supraveghează
piaţa
muncii,
organizaţiilor de formare şi asociaţiilor
pentru oameni cu dizabilităţi.

AltinoktaKörlerDerneği Ankara
Şubesi (TR)
www.ankaraaltinokta.org

Pagină internet T-EST
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Setul de metode pentru angajarea
asistată, care conţine conceptul, metodele
şi procesele acestei căi speciale de sprijin
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va fi transferat şi este conform cu
Convenţia
Naţiunilor
Unite
privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.
Este foarte important ca partenerul
principal să înţeleagă conceptul Angajării
Asistate şi să-i asigure eficienţa, precum şi
exploatarea eficientă a proiectului.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:
Elekes Zoltan
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Harghita
Piaţa Libertăţii nr. 5
530140 Miercurea Ciuc, România
Tel. +4 0266 314711
Fax +4 0266 207754
E-Mail: elekes.zoltan@dgaspchr.ro
Mobil +43 664 8000 6 5011
E-Mail: michaela.meier@jaw.or.at

EN

Proiectul a fost finanţat cu ajutorul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicat) reflectă doar opiniile autorului. Comisia nu este responsabilă
pentru folosirea informaţiilor conţinute în publicaţie.
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