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Jelenlegi állás

Szemléletformáló kampányok

A T-EST project a TÁMOGATOTT
ALKALMAZÁS elvét ülteti át, amely egy
jól kidolgozott és sikeres módszer
fogyatékkal élők teljes körű

“Mondd nekem és elfelejtem. Mutasd
nekem és talán emlékezni fogok rá.
“Vonjál be és megértem.”

hozzáférésének biztosítására az oktatás és
a foglalkoztatottság terén.

A fogyatékkal élők támogatási
rendszerének alapos, három országbeli
vizsgálata után (Bulgária, Románia és
Törökország), most egy, a három
ország helyzetének és szükségleteinek
megfelelő kézikönyvet dolgozunk ki.
2013 júniusában tartott sikeres,
második partnertalálkozónk után a
kézikönyv kidolgozására
koncentráltunk az eredeti EUSE
eszköztár alapján. Megterveztük a
transzfer országok bulgáriai, romániai
és törökországi oktatóinak kiképzését
is, amelyre 2013 szeptemberében
került sor Grazban.
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(Konfuciusz)

Szemléletformáló kampányunk
legfontosabb üzenetét különböző
módszerek és megközelítések révén
juttatjuk el a célközönséghez vagy
célközönségekhez.
A transzfer országok már beterveztek
találkozókat érdekeltekkel és a
célcsoport képviselőivel, hogy egy
általános szemléletet alakítsanak ki a
témáról. Ezt más helyi események,
kiadványok és egyéb közvetítő
tevékenység révén kell megvalósítani.
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Szemléletformálás
Törökországban
Konak kerületi kormányzósága a
törökországi szemléletformáló
kampány részeként 2013 októberében
Izmirben szervezett egy
szemléletformáló kampányt. A
találkozón az állami munkaügyi hivatal
,ISKUR 25 alkalmazási oktatóját
vezették be a T-EST projektbe és a
támogatott foglalkoztatás
módszertanába.
A bemutatók után a foglakoztatási
tanácsadók előadták fenntartásaikat és
véleményüket a támogatott
foglalkoztatásról és annak törökországi
átültetéséről.

Október 3-án a CCI Dobrich műhely
formájában szervezett információs
kampányt, amelyen bemutatták a TEST támogatott foglalkoztatás
eszköztárát a fogyatékkal élők
szervezeteinek.

Az oktatók véleménye az volt, hogy a
Családügyi- és Társadalompolitikai
Minisztérium támogatásával, valamint
a jogi keret megalkotásával a
Munkaügyi Hivatal és a neki dolgozó
foglalkoztatási oktatatók gyakorlatba
tudják ültetni a támogatott
foglalkoztatás módszertanát
Törökországban.
Szemléletformálás Bulgáriában
A Dobrichban, Bulgáriában tartott
vásáron sikeresen osztották szét 2013
augusztus 27 és 30 között a T-EST
projekt szórólapjait.
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Bulgáriai interjúk

alkalmazni, bár az állam fizeti a
fizetését annak, aki nyilván van tartva
a munkaügyi hivatalban. A kormány
fizeti az egészség- és nyugdíjbiztosítást
maximum 2 évig, valamint egy
szabadságilletéket. A legfőbb gond a
bürokrácia bonyolultsága a
jelentkezéskor, illetve az, hogy a
tevékenységeket havonta kell jelenteni.

Kérem vázolja a bulgáriai fogyatékkal
élők oktatásának helyzetét.
Oleg Temelkov,
A fogyatékkal élők területi
szervezetének elnöke- Dobrich, BG

Ivan Todorov, - Hobisclub elnöke –
Dobrich, BG

Kérem vázolja a bulgáriai fogyatékkal
élők helyzetét.
Oleg Temelkov,
A Nemzeti Statisztikai Intézet szerint a
fogyatékkal élők foglalkoztatása
komoly gondot jelent. Kb. 90-95 %-uk
munkanélküli, ami szegénységhez
vezet. Bulgáriában körülbelül egy millió
ember él valamilyen fogyatékkal. A
rokkantnyugdíj 140 BGN körül van. Ez
a bevétel fontos számukra. Gazdasági
válság idején a munkaadók nem
hajlandóak fogyatékos személyeket
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Oleg Temelkov,
Az integráció drága és bonyolult
folyamat, amely születéskor kell
kezdődjön. A fő kihívás abban áll, hogy
az iskolák csak nemrég kezdtek el
alkalmazkodni a fogyatékkel élő
gyerekek szükségleteihez. 8. osztály
után a tanulók el kell döntsék, hogy
folytatják az iskolát vagy elkezdenek
dolgozni.
A fogyatékkal élők oktatása és
szakképzése sajátos módszereket
igényel, amelyek a fogyaték fajtája
szerint változnak. Ezenkívül gondot
jelent, hogy nagyon kevés képzési
központ és egyetem hozzáférhető
fogyatékosok számára. Ez gátolja a
képzésüket és a munkakeresés
lehetőségét a munkaerőpiacon.
Iv. Todorov:
Másik probléma a fogyatékkal élőkről
szóló statisztikai adatok hiánya.
Jelenleg számos információs forrást
használunk - NII, NSI, TEMP,
munkaügyi- és szociális segély
hivatalok. A “Human erőforrás
fejlesztése” nevű program jelenleg
dolgozik egy névjegyzéken, amelynek
célja az, hogy a fogyatékkal élőkről
kialakítsunk egy képet és kifejlesszünk
egy eljárásmódot a szükségleteikre.
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Ön szerint mire van szükség a
támogatott foglalkoztatás
intézkedéseinek betartásához?
Oleg Temelkov,
Amint az előadásában kifejtette, a
munkához való jog alapvető emberi jog
és a kormánynak biztosítania kell „a
fogyatékkal élők egyenjogúságát más
személyekkel e tekintetben.
Hozzátartozik az is, hogy lehetőségük
legyen a munkaerő-piacon szabadon
választott vagy vállalt munkához és
hogy a munkakörnyezet legyen nyitott,
diszkriminációmentes és hozzáférhető
a fogyatékkal élők számára" (ld. ENSZ
megállapodás, 2006, 27. Cikkely, 1.
Bekezdés, 19. Tétel)
Mindehhez világos és következetes
kormányzati politikára van szükség a
fogyatékkal élőkre vonatkozóan. A
munkáltatók tudomásul kell vegyék a
munkaügyi hivatalok fogyatékkal
élőkkel kapcsolatos ösztönző
intézkedéseit. A CCI szerepe találkozók
szervezésében áll a vállalatok és a
fogyatékkal élők szervezetei részére.
Szerintem a támogatott foglalkoztatás
intézkedéseinek gyakorlatba ültetése a
gimnáziumban kell kezdődjön. Magába
kell foglalja a fiatal fogyatékkal élők
karrier-tanácsadását és a támogatást
szakmai képzésükben. Nagy figyelmet
kell fordítani a munkakörülmények, a
közlekedés átalakítására és különösen
kell figyelni a szellemi és értelmi
fogyatékosok integrációjára.
A T-EST összeköt és növekedik
Romániában
A Hargita Megyei Szociális és
Gyerekvédelmi Igazgatóság (DGASPC
HR) volt a második projekttalálkozó
gazdája, amelyet Csíkszeredában
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szerveztek. A napirend terjedelmes volt
és a partnerek a két nap alatt
intenzíven dolgoztak az átalakított
eszköztáron, valamint a projekt
következő lépésein.
A találkozót követően a DGASPC HR
elkezdte kidolgozni a gyakorlatba
ültetés útjait. Az eszköztár
elgondolásának és használatának
konferenciákon történt bemutatása
során nyilvánvalóvá vált, hogy a
támogatott alkalmazás fontos és
szükséges a régióban. Számos,
fogyatékkal élők számára megoldást
kereső szervezet és intézmény
üdvözölte az elgondolást és eszközeit.

Az első műhelyre, amely a támogatott
foglalkoztatási tanácsadóknak szólt,
szeptember 23 és 25 között került sor
Grazban, Ausztriában, amely jó
alkalmat teremtett egy működő
párbeszéd kialakítására a fogyatékkal
élők alkalmazásával foglalkozó
társadalmi szereplők között. A Megyei
Munkaügyi Hivatal, a Fogyatékot
Felmérő Szolgálat, a Gyulafehérvári
Caritas Szociális és Tanácsadó
Szolgálat Fogyatékkal Élőknek, Hargita
Megyei Mozgássérültek szervezete,
valamint a LIA Egyesület különböző
problémákat azonosítottak: Hogyan
működhet a támogatott foglalkoztatás
szociális szolgáltatásként, hogyan kell
megfelelni szervezeti, strukturális és
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pénzügyi kihívásoknak a gördülékeny
átültetés érdekében.

Többtagú, fogyatékkal élőkből,
döntéshozókból, munkavállalókból és

A konzorcium következő terve
ajánlatok küldése a kormányhoz,
amelyek a támogatott foglakoztatás
elismertetését célozzák meg, mint
szociális szolgáltatás
A munkaerő-piaci
foglalkoztatottságról szóló
törökországi EASPD konferencia
és műhely EUSE eszköztárról és
annak alkalmazásáról

munkáltatókból, valamint hatóságokból
és szolgáltatókból álló érdekcsoportok
értekeztek a bizottságokban.
A konferencia egyik műhelyét az EUSE
támogatott foglalkoztatás

Az EASPD éves konferenciáját
“Fogyatékkal élők alkalmazása:
Szemléletformálás és alkalmazási
lehetőségek” címmel Isztambulban
tartották 2013 szeptember 27. és 28.
között. A konferenciának 350 európai
és más országbeli résztvevője volt.
Célja a fogyatékkel élők
foglalkoztatásának útjában álló
akadályok elhárítása és lehetőségeik
növelése volt.
A konferencia műhelyei a fogyatékkal
élők kihívásaira összpontosítottak,
amelyek meggátolják őket, hogy
kiélhessék a munkához való jogukat.
Az európai országok szakértői
megvitatták a jelenlegi helyzetet,
valamint a jövőbeni lépéseket, amelyek
megkönnyítik a fogyatékkal élők
hozzáférését a munkaerőpiachoz.
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eszköztárának és a T-EST projektbeli
alkalmazásának szentelték.
Margaret Haddock, a Támogatott
Foglalkoztatás Európai Egyesületének
elnöke
bemutatta
a
támogatott
foglakoztatás eszköztárának modelljét
és Güldan Kalem a Konak Kerületi
Kormányzóságból (TR) bemutatta a TEST projektet.
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Következő lépések
2013 novemberének végén befejezzük
a három transzfer-ország számára
készült támogatott foglalkoztatás
kézikönyvet. A kézikönyveket bulgár,
román és török nyelvre fordíttatjuk le
és alapként szolgál a támogatott
foglalkoztatás szolgáltatásainak
gyakorlatba ültetésénél e három
országban. 2013 decemberében kerül
sor a második oktatói műhelyre
Grazban, Ausztriában a bulgáriai és
törökországi oktatók számára. Ezen
utolsó kiképzés után elkezdjük a
gyakorlatba ültetést a három
országban. Ez 2014 júliusáig fog
tartani, amikor a negyedik
partnertalálkozónkat tartjuk Izmirben.
Januárban Plovdivban, Bulgáriában
találkozunk, hogy megbeszéljük az
átültetés szakaszát, az osztrák oktatók

látogatásait és a támogatott
foglakoztatási tanácsadók
szükségleteit.

További információt nyújt:
Michaela Meier
Jugend am Werk Steiermark GmbH
Mobil +43 664 8000 6 5011
E-Mail: michaela.meier@jaw.or.at

A tevékenységet az Európai Bizottság támogatja.
Ez a kiadvány [közlemény] a szerző nézeteit tükrözi és az Európai Bizottság
nem tehető felelőssé a tartalom és információk bármilyen felhasználásáért.
Partnerek:
Bundessozialamt Landesstelle Steiermark; Gyerekszív Egyesület – Dobrich; COMUNE DI FIRENZE;
CONFCOOPERATIVE TOSCANA; MGK CONSULTANCY; Török Köztársaság, Családügyi és Társadalompolitikai
Minisztérium, Idősek és Fogyatékkal Élők Igazgatósága
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