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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.

За проекта
Проект „T-EST: Трансфер на инструментариум за подкрепена заетост“ обединява
усилията на партньори от Австрия, Белгия, България, Италия, Румъния и Турция
в желанието им да предоставят възможност и специализирано неформално
обучение във връзка с осигуряване на равностоен достъп до пазара на труда
на хората с увреждания. T-EST е насочен към България, Румъния и Турция, тъй
като в тези страни почти не съществува подкрепена заетост. Проектът е в пряка
връзка с целите, заложени в Европейската Стратегия за хората с увреждания за
периода 2010-2020 и ще подобри участието на пазара на труда,
професионалното обучение и интеграцията на хората
с увреждания. Продължителността на проекта
е 24 месеца (ноември 2012 октомври 2014).

Как ще приложим концепцията за ПОДКРЕПЕНА
ЗАЕТОСТ?
■■ Чрез адаптиране и приспособяване на инструментариума за подкрепена заетост;
■■ Чрез предоставяне на неформално обучение и ключови материали в България,

Румъния и Турция;

■■ Чрез въвличане на мениджъри на компании и специалисти по управление на

човешките ресурси за пилотно внедряване на метода за подкрепена заетост;

■■ Чрез широко разпространение на резултатите от проекта сред професионалистите в

областта на социалните дейности;

■■ Чрез повишаване осведомеността на законодателната и изпълнителната власт с

цел подготовка на внедряването на метода за подкрепена заетост устойчивото му
прилагане.

Резултати:
Защо е нужен проект T-EST?

■■ Трансфер на съществуващата успешна Стратегия за подкрепена заетост в

Подкрепената заетост се състои от услуги, които
са създадени, за да дадат възможност на хората с
увреждания да бъдат трайно наети на открития пазар на
труда. Тези услуги предлагат различни видове подкрепа
като намиране на работа и коучинг, осигуряване
на помощни средства, които да улеснят лицата в
изпълнението на задачите им, специализирано обучение
за извършване на работата, индивидуална подкрепа и
супервизия. В страни като България, Румъния и Турция
тази услуга все още не е законодателно регламентирана,
но тази концепция е нужна, тъй като ще осигури
свободен достъп до професионално образование,
обучение и работа на хората с увреждания.

■■ Разработен инструментариум за подпомагане на хората с увреждания и и

Целеви групи
Целевите групи на проекта са: образователни институции, обучители в
системата на професионалното образование и обучение, работодатели, хора
с увреждания и такива в неравностойно положение, доставчици на услуги за
лица в неравностойно положение, местни власти, държавни и европейски
институции, политици и властимащи, лица от академичните среди и др.

България, Румъния и Турция;

други неравнопоставени групи за пълната им интеграция на пазара на труда,
адаптиран към потребностите на целевата група в България, Румъния и Турция;

■■ Разработена специализирана програма за коучъри, улесняваща трансфера и

процеса на прилагане в пилотните държави;

■■ Внедряване на инструментариума за подкрепена заетост в България, Румъния

и Турция.

Очакваното въздействие е подобряване на качеството и достъпа до пазара на
труда на хората с увреждания чрез професионално образование, обучение на
работното място и услуги за подкрепена заетост в България, Румъния и Турция.
Целевите групи в приемащите страни ще се запознаят с опита и концепцията
за подкрепена заетост, което ще даде възможност за по-нататъшното й
внедряване и постигане на устойчивост. Географското покритие на проекта ще
повиши информираността относно ползите от метода за подкрепена заетост на
национално и европейско равнище.

https://www.facebook.com/pages/T-EST-Transfer-of-Employment-SupportTools-for-People-with-Disabilities/426260184109065

Партньори
Jugend am Werk Steiermark GmbH
Грац, Австрияa
www.jaw.or.at

EASPD – Европейска Асоциация на организации, предоставящи
услуги за лица с увреждания - Брюксел, Белгия
www.easpd.eu

Търговско-промишлена палата
Добрич, България
www.cci.dobrich.net

Асоциация „Мария Кюри“
Пловдив, България
www.marie-curie.bg.org

Formazione Co&So Network
Флоренция, Италия
www.formazionenet.eu
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
Миеркуреа Чук, Румъния
www.dgaspchr.ro

T.C. Konak Kaymakamlığı (Konak District Governorship)
Измир, Турция
www.konak.gov.tr

В партньорство с:
Bundessozialamt Landesstelle Steiermark, Асоциация „Детско сърце“ – Добрич, Община
Флоренция, Конфедерация на кооперативите в Тоскана, MGK CONSULTANCY, Министерство
на социалната политика и семейството на Република Турция – Директорат „Услуги за лица с
увреждания и възрастни“
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