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Aktuális helyzet
A
T-EST
projekt
célkitűzése
a
TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS (TF)
szemléletmód
és
a
megfelelően
kidolgozott és sikeres módszer átadása,
amely a fogyatékkal élők hozzáférését
támogatja a munkaerő piacon és a
szakképzés területén. A transzferországok, Bulgária és Románia, már
elkezdték az implementálási folyamatot.
Számos fogyatékkal élő személyt,
valamint különböző cégeket vontak be a
Támogatott
Foglalkoztatás
szemléletének
és
metodológiájának
tesztelése érdekében.
2014
februárjában
elkezdődött
a
fogyatékkal élő személyek támogatása
egy biztonságos és fizetett állás
elnyerése irányában a kidolgozott
Támogatott Foglalkoztatási Kézikönyv
alapján, amely mindhárom partner
nyelvén elérhető.

Látogatás Bulgáriába
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2014 májusában osztrák trénerek
látogattak Romániába és Bulgáriába,
ahol a TF tanácsadókkal közösen
megbeszélték
a
nemzeti
célokat,
kihívásokat és nehézségeket.

TF tanácsadó workshop, Izmir

Az implementálási folyamat a fent
említett két országban 2014 júliusában
ért véget. Azután a T-EST partnerek
megbeszélik tapasztalataikat és az
implementálással
kapcsolatos
benyomásaikat. Törökországban a hat
TF tanácsadót 2014 júniusában képezték
ki,
Izmirben.
A
Támogatott
Foglalkoztatás
módszertanának
gyakorlatba
ültetése
csak
múlt
hónapban, a tréning után, kezdődött el,
ezért a projekt implementálási szakaszát
2014 októberig meghosszabbították.
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Workshop, Románia

A projekt implementálása
Bulgáriában

TF tanácsadó oklevelek kiosztása

A ZGURA-M csapat 16 TF tanácsadót
cserkészett be, akik Plovdiv és Sliven
különböző
szociális
intézményeiben
dolgoznak. Minden tanácsadó jelentős
tapasztalattal
és
szaktudással
rendelkezik a fogyatékkal élő személyek
ellátása területén. A tanácsadók mesteri
diplomával rendelkeznek a pszichológia,
szociális munka és gyógypedagógia
terén.
Egyik
tanácsadó
orvosi
végzettséggel rendelkezik. A tanácsadók
önkéntesen és lelkesen vettek részt a
programban. 30 fogyatékkal élő, 18 és
53 év közötti személy (20 nő és 10 férfi)
vett részt a tanácsadói programban.
Ezek a fogyatékkal élő személyek mind
olyan
szociális
intézményekből
származnak,
ahol
a
tanácsadók
dolgoznak.
A résztvevők különböző
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fogyatékosságban szenvednek, mint
például tanulási nehézségek, mérsékelt
mentális
retardáció,
idegrendszeri
megbetegedés.
Három
résztvevő
viselkedési
zavarban
szenved.
Az
implementálási folyamat kezdetén két
bevezető képzést (lásd Támogatott
Foglalkoztatás lépései és folyamata)
tartottunk Plovdivban és Slivenben.
Először a tanácsadók megismerkedtek a
munkakeresőkkel,
felmérték
azok
igényeit és elvárásait a tanácsadói
programmal kapcsolatban. A fogyatékkal
élő személyek pozitív fejlődéseket
észleltek magatartásukban, tudásukban
és
képességeikben.
Az
értelmi
fogyatékossággal élők nyitottabbá váltak
és kevésbé féltek az idegenekkel való
kommunikációtól. Az implementálási
folyamat utolsó hónapjában, a ZGURA-M
csapat ellenőrizte és értékelte az
implementálási folyamatot. Úgy a
tanácsadók, mind a célcsoport tagjai
kiértékelő kérdőíveket töltöttek ki. A
kérdőívek eredményeit egy külön
jelentésben foglaljuk össze és a
zárókonferencián,
valamint
partneri
találkozón mutatjuk
be Izmirben,
Törökországban.

Diplomaosztó
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A projekt implementálása
Romániában
A projekt implementálási stratégiájának
részeként, Romániában a Hargita Megyei
Szociális
és
Gyermekvédelmi
Vezérigazgatóság
konferenciát
szervezett Csíkszeredában, 2014 április
29-én. A zárt körű rendezvény nemzeti
fórummá
nőtte
ki
magát.
A
rendezvényen több mint 70 résztvevő
volt jelen az ország minden részéről.
Számos
szakmabeli,
nonprofit
és
szociális
intézmények
képviselői,
valamint különböző cégek kaptak
felvilágosítást
a
fogyatékkal
élők
számára
kidolgozott
Támogatott
Foglalkoztatás metodológiájáról és a
bevált módszerekről.
Az egyik résztvevő a következőket
állapította meg: „Nagyon örülök, hogy
részt vehetek ezen a konferencián. Egy
idősgondozó központban dolgozom.
Tevékenységeink
során
már
alkalmaztunk
olyan
módszereket,
amelyekről itt is hallottam, viszont sose
tudtam,
hogy
ezt
Támogatott
Foglalkoztatásnak
nevezik.
Többet
szeretnék megtudni erről a módszerről.”
Nagyon sok tévhit oszlott fel a
támogatott
foglalkoztatás
implementálása
során.
Az
egyik
legfontosabb
előrelépés,
hogy
a
tanácsadók tudatosították magukban,
hogy a TF gyökerei már jelen voltak
néhány korábbi tevékenységeikben is. A
T-EST projekt által hozott többlet a
metodológiai
és
strukturális
megközelítésben rejlik. Továbbra is
akadnak nehézségek, mint például az
általános
társadalmi
hozzáállás
a
fogyatékkal élők képességeit illetően, és
a jogi keret hiánya. Peter Amon
(implementálási tanácsadó) látogatása
alkalmával beigazolódott a TF sikere,
T-EST Project: 3rd Newsletter 07/2014

ugyanakkor néhány fontos kérdés és
probléma is felmerült, amely megoldásra
vár.
A
projekt
Hargita
megyei
implementálását
a
következő
szervezetek támogatják: A Hargita
Megyei Munkaügyi Igazgatóság, a
Felnőttek Fogyatékosságát Megállapító
Szakbizottság a Hargita Megyei Szociális
és Gyermekvédelmi Igazgatósága alatt,
a Gyulafehérvári Caritas Alapítvány
csíkszeredai fiókja, a Hargita Megyei
Mozgássérültek Szervezete és a LIA
Alapítvány.

Implementációs tréner látogatása 2014 május

Aktuális helyzet - Törökország

Látogatás aKonakİŞKUR Ágazathoz

A
TF
tanácsadók
képzése
Törökországban 2014 június 5-6 között
zajlott le. Hat munkaközvetítő tanácsadó
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vett részt a képzésen az İŞKUR Konak
Ágazattól.
A kétnapos képzés során a törökországi
résztvevők
megismerhették
a
TF
szemléletet és a módszertan gyakorlatba
ültetését Ausztriában és a Jugend am
Werk cég keretén belül.
A workshop célja az volt, hogy a
résztvevőket TF tanácsadói feladatok
ellátására
képezzék
ki,
hogy
hozzájárulhassanak
az
İzmir-i
támogatott foglalkoztatás és munkahelyi
tanácsadás fejlődéséhez. Továbbá, a
képzés felhívta a figyelmet a fogyatékkal
élő személyek munkalehetőségeire. Az
előadások
és
az
azt
követő
beszélgetések elősegítették a projekt
implementálását
Törökországban.
Ugyanakkor a trénerek látogatása a
Konak İŞKUR Ágazathoz átláthatóbbá
tette a törökországi munkaközvetítési
rendszert és lehetővé tette, hogy a
trénerek párhuzamot vonjanak a 3
transzfer-ország rendszere között. Úgy a
trénerek, mind a résztvevők bíznak a
projekt
implementálásának
sikerességében.

Következő lépések
A zárókonferencia 2014. szeptember 19én kerül megrendezésre Izmirben,
Törökországban. A konferencia fő
témája a Támogatott Foglalkoztatás
módszerei és az innováció-transzfer
sikeressége a három partner országban.
A partnerek a projekt regionális
implementálásáról és a kidolgozott
kézikönyvek hatékonyságáról fognak
tárgyalni. A konferencia alkalmával
lehetőség
nyílik
szakmai
tapasztalatcserére a fogyatékkal élők
szakmai
elhelyezkedése
terén.
Ugyanakkor,
a
partner
országok
bemutatják nemzeti esettanulmányaikat
és az EUSE csatlakozik a beszélgetéshez,
hogy azt tágabb, európai szintre emelje.
A konferencián elhangzottak és a
korábbi
tapasztalatok
alapján
a
partnerek kijavítják és véglegesítik a TF
Kézikönyveket a projekt végére, ahhoz,
hogy hosszútávon lehessen használni
ezeket mindhárom transzfer-országban.
További
információért
partnerünkhöz:

forduljanak

Hargita
Megyei
Szociális
Gyermekvédelmi Igazgatóság
Szabadság tér, 5. szám
530140 Csíkszereda, Hargita Megye

és

Telefon: +40 266 314 711
E-Mail: office@dgaspchr.ro
Internetes weboldal:www.t-est.eu
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A projekttevékenységet az Európai Bizottság támogatja. Ez a kiadvány
(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető
felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

Partnereink:
Sozialministeriumservice Landesstelle Steiermark, Austria
Child's Heart Association Dobrich, Bulgaria
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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