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A tevékenységet az Európai Bizottság támogatja.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem
tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

A projekt
A Támogatott Foglalkoztatás Fogyatékkal Élőknek módszertani eszköztár transzferprojekt 6 különböző ország tevékenységét egyesítette a fogyatékkal élők teljes körű
hozzáférésének biztosítása érdekében az oktatás és a foglalkoztatottság terén, mely a
2010-2020-as Európai Fogyatékosságügyi Stratégia egyik legfontosabb célkitűzése
is egyben. Néhány országban, hatékony és alkalmas támogatási koncepciók
hiányában az akadálymentes hozzáférés még mindig hiányzik. Ezért a T-EST projekt
a Támogatott Foglakoztatás elvét közvetíti, olyan hatékony és sikeres
eszközök összességét, amely segítségével a fogyatékkal élők
sikeresebben hozzáférnek a munkaerő-piachoz és a
szakképzéshez. A projekt időtartama 2 év
– 2012 novemberétől 2014
októberéig tart.

Hogyan valósítható meg a Támogatott
Foglalkoztatás szemléletmódjának átültetése?
■■ A

Támogatott Foglalkoztatás eszköztárának helyi viszonyokhoz és kulturális
elvárásokhoz való igazítása

■■ Szakirodalom, szakismeret és képzés biztosítása a befogadó országok számára
■■ Menedzserek és kulcsfontosságú személyzeti szakemberek támogatása a Támogatott

Foglalkoztatás alkalmazásához.
■■ A szemléletmód térbeli átültetése a fogyatékkal élők szociális munka gyakorlatai sorába.
■■ Széleskörű átültetési folyamat, az eszköztár szociális szolgáltatók általi alkalmazásával
■■ Figyelemfelkeltés és tájékoztatás a három transzfer-országban a szemléletmód

alkalmazásának megalapozására és a fenntartható alkalmazás biztosítása érdekében.

Projekt kimenetele és eredményei
Miért is szükséges ez a projekt?
A Támogatott Foglalkoztatás egy munkamódszer
fogyatékkal élők és más hátrányos helyzetű csoportokkal
való együttműködésre, amely a nyílt munkaerő-piaci
fizetett munka megszerzésében és annak megtartásában
nyújt segítséget. Országok, mint Törökország, Bulgária és
Románia, különösen a szakképzés, illetve a szakképzés
és munkaerő-piac átfedési területén szembesülnek
kihívásokkal, amelyeknek a Támogatott Foglalkoztatás
szemléletmóddal lehet eleget tenni.

■■ A már meglévő és kipróbált Támogatott Foglalkoztatás stratégia konkrét átadása új

országoknak, amely egyértelmű hozzáadott európai érték.
■■ Bulgária, Románia és Törökország feltételeihez igazított Támogatott Foglalkoztatás

módszertani kézikönyv
■■ Képzési program a foglalkoztatási tanácsadóknak, a befogadó országból, a transzfer

és az alkalmazási folyamat támogatására.
■■ A támogatott Foglalkoztatás három próbaalkalmazása a transzfer-országokban.

A tervezett hatás a fogyatékkal élők munkaerő-piaci hozzáférésének egyértelmű
minőségi javulása Bulgáriában, Romániában és Törökországban, szakképzés,
munkahelyi tréning és a Támogatott Foglalkoztatás eszközei által. A transzferországok célcsoportjai megismerkedhetnek és megtapasztalhatják a támogatott
foglalkoztatás szemléletét, ezáltal lehetőséget biztosítva a további transzfernek
és szélesebb körű alkalmazásának. A térbeli transzfer növeli a tudatosságot és a
kölcsönös tanulás által kihat az egész partnerségre, egész európai szinten.

Célcsoportok
A projekt célcsoportjai: fogyatékkal élő személyek, képzési intézmények,
tanácsadók, munkaadók, szolgáltatók, európai intézmények, politikai
döntéshozók, szakértők és újságírók. Fő célkitűzés a szemléletmód
átültetése bulgáriai, romániai és törökországi környezetbe, ahol a szolgáltatás
alkalmazására sor fog kerülni.

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

Partnerek
Jugend am Werk Steiermark GmbH
Graz, Ausztria
www.jaw.or.at

EASPD
Brüsszel, Belgium
www.easpd.eu

Chamber of Commerce Dobrich
Dobrin, Bulgária
www.cci.dobrich.net

Marie Curie Egyesület
Plovdiv, Bulgária
www.marie-curie.bg.org

Formazione Co&So Network
Firenze, Olaszország
www.formazionenet.eu

Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság
Csíkszereda, Románia
www.dgaspchr.ro

T.C. Konak Kaymakamlığı (Konak District Governorship)
Izmir, Törökország
www.konak.gov.tr

Együttműködő partnerek:
Regionális Szociális Hivatal Bundessozialamt Landesstelle Steiermark; Child’s Heart Egyesület –
Dobrich; COMUNE DI FIRENZE; CONFCOOPERATIVE TOSCANA; MGK CONSULTANCY; Törökország
Család és szociális politikák Minisztériuma – Idősek és fogyatékkal élők szociális igazgatósága
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