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Текущо състояние
Проектът
T-EST
ще
трансферира
концепцията за подкрепена заетост добре разработена и успешна методика,
която осигурява на хората с увреждания
пълен достъп до пазара на труда, както
и
до
професионално
обучение.
Страните, в които се въвежда тази
практика - България и Румъния, вече са
започнали изпълнението на програмата
с няколко човека с увреждания и
няколко фирми, за да изпробват
методите на подкрепената заетост. Въз
основа на разработените национални
ръководства за подкрепена заетост,
които са готови и на разположение на
трите партньорски езика, подкрепата на
хората с увреждания по пътя им към
обезпечена и платена работа започна
през февруари 2014 година.

Посещение в България
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През май 2014г. австрийски обучители
посетиха Румъния и България и
дискутираха
с
местните
обучени
наставници
националните
задачи,
предизвикателствата, и трудностите в
България и Румъния.

Уъркшоп по наставничество, Измир

Периодът на изпълнение в тези две
страни ще завърши през юли тази
година, след което могат да бъдат
обсъждани нови практически възгледи в
рамките на партньорството T-EST. В
Турция шест наставници бяха обучени в
началото на юни 2014 г. в Измир.
Прилагането
на
концепцията
за
подкрепена заетост започна месец след
обучението, следователно целия период
на изпълнение ще бъде удължен до
октомври 2014 година.
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Уъркшоп, Румъния

Процес на прилагане в България

Участници получават сертификати

Екипът на Zgura-M назначи 16
треньори, които работят в различни
институции в Пловдив и Сливен. Всеки
от тях разполага с богат опит и
познания за предоставяне на услуги за
хора с различен вид увреждания.
Всички треньори имат магистърска
степен в областта на психологията,
социалната работа и специалното
образование. Един от треньорите има
степен по здравни грижи. Те са силно
мотивирани да участват в процеса и
участват на доброволни начала. 30
човека с увреждания (20 жени и 10
мъже) на възраст между 18-53 години
бяха включени като бенефициенти в
процеса на коучинг в България. Всички
те са потребители на услугите на
участващите институции.
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Потребителите
имат
различни
увреждания, като: затруднения с
ученето,
умерени
проблеми
с
психичното
здраве,
неврологични
увреждания. Трима от потребителите
принадлежат към целевата група на
хората
с
девиантно
поведение.
Проведени бяха две индукционни
обучения
(етапи
и
процеси
от
подкрепената заетост), в Пловдив и
Сливен в самото начало на процеса на
прилагане. Първо проактивните хора
бяха треньори, които се срещнаха със
своите клиенти и идентифицираха
техните потребности и очаквания за
коучинг процеса. Хората с увреждания
също откриха положителни промени в
отношението, знанията и уменията си.
Хората с психични проблеми станаха
малко
по-отворени
и
по-малко
страхуващи се от общуването с
непознати хора. През последния месец
на процеса екипът на Zgura-M проведе
наблюдение и оценка на етапа на
прилагане
на
заетостта.
Всички
треньори и клиенти са попълнили
въпросници за оценяване. Резултатите
ще бъдат обобщени в специален доклад
и ще бъдат представени по време на
заключителната конференция и среща
на партньорите в Измир, Турция.

Събитие по сертфициране
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Процес на прилагане в Румъния
Като
част
от
стратегията
за
експлоатация в Румъния, агенцията за
закрила на детето организира семинар
в Миеркурея Чук на 29 април 2014 г.,
Събитието прерастна в национален
форум. По време на това събитие над
70 участници - професионалисти,
представители на неправителствени
организации, социални институции и
предприятия имаха възможност да се
информират за методологията и найдобрите практики по прилагането на
подкрепената заетост на хората с
увреждания в цялата страна. Един от
участниците коментира: "Много се
радвам, че съм в състояние да
присъствам на тази конференция.
Работя в център за грижи за възрастни
хора. Вече прилагахме някои от
дейностите, за които чух и тук, но
никога не съм осъзнал, че това е
подкрепена заетост. Бих искал да чуя
повече за нея".
Много неща се изясниха, откакто
започна процеса на прилагане в окръг
Харгита. Едно от най-важните е
признанието
на
треньорите,
че
корените на подкрепената заетост вече
са съществували в някои от услугите,
които те предоставят на своите
клиенти. Добавената стойност на
проекта T-EST се състои в методическия
и структурния подход към целия
процес. Все още има някои трудности,
като общата социална нагласа към
възможностите за работата на хората с
увреждания, както и липсата на система
за правна помощ. Посещението на
Петър Амон (треньор) за оценка на
изпълнението потвърди успеха на
поздкрепената заетост, но повдигна
някои много важни въпроси, по които
трябва
да
се
работи.
Този процес на изпълнение в окръг
Харгита се подкрепя от окръжната
Агенция по заетостта, Департамента за
оценка на хората с увреждания под
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DGASPC Харгита, Каритас-Алба Лулия,
Миеркурея Чук, Асоциацията на хората
с физически увреждания в окръг
Харгита, и Асоциацията ЛИА.

Посещение
с
цел
подпомагане
изпълнението, Май 2014

на

Действията в Турция

Посещение в Konak İŞKUR Branch

Уъркшоп за Треньори на наставници се
проведе в Турция на 5-ти и 6-ти юни
2014, с участието на шест съветника по
заетостта.
През двата дни участниците от Турция
научиха как концепцията за подкрепена
заетост се реализира в Австрия като
цяло и в организацията Jugend am Werk
в частност.
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Целта на семинара бе участниците да
станат треньори в асистенцията за
намиране на работа и професионално
наставничество в Измир, Турция. Освен
това, обучението има за цел да повиши
информираността
за
обхвата
на
възможностите за работа на хора с
увреждания. Интензивнияj обмен на
идеи
беше огромна крачка за
участниците към процеса на изпълнение
в Турция. Освен това, на посещение в
Konak İŞKUR Branch позволи на
обучителите да разберат по-добре
системата на треньорската работа в
Турция и да я сравни със системите в
другите страни на трансфер - България
и Румъния. Обучителите и участниците
са обнадеждени, че тази фаза ще бъде
голям успех в Турция.

Следващи стъпки
Заключителна конференция ще се
проведе в Измир, Турция на 19-ти
септември 2014 г. На конференцията ще
се фокусира върху инструментите за
подкрепена заетост и прехвърлянето
им в партньорските страни - България,
Румъния и Турция. Партньорите по
проекта ще обсъдят процеса на
прилагане на подкрепената заетост в
техните
страни
и
разработените
регионални
ръководства.
Конференцията ще предостави възможности на различните заинтересовани страни да обменят опит в
областта
на
професионалната
интеграция на хората с увреждания. По
време на конференцията ще бъдат
представени казуси на национално
ниво. EUSE (Европейски съюз на
подкрепена заетост) ще се присъедини
към дискусиите, за да се достигне до
по-широк европейски контекст. Въз
основа на тази конференция и опита на
всички
национални
приложения,
разработените
ръководства
за
подкрепена
заетост
ще
бъдат
преразгледани и финализирани до края
на
проекта,
за
по-устойчив
и
продуктивен резултат в трите страни за
трансфер.
Заповече информация:
Веселина Стоянова
email: vstoyanova@cci.dobrich.net
Ренета Палова
email: rpalova@cci.dobrich.net
Търговско-промишлена палата - Добрич
Ул. „България“ 3, 9300 Добрич
Tел. (058) 601 435, 601 472

Уеб страница: www.t-est.eu
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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.

В сътрудничество с:
Sozialministeriumservice Landesstelle Steiermark, Austria
Асоциация Детско сърце, България
COMUNE DI FIRENZE, Italy
CONFCOOPERATIVE TOSCANA, Italy
MGK CONSULTANCY, Turkey
Republic of Turkey Ministry of Family and Social Policies General Directorate for Elderly
Services and Disabled Persons, Turkey
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