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A projekt hamarosan véget ér. Még két
hónap van hátra, de mi már büszkén
kijelenthetjük, hogy minden kitűzött
célunkat sikeresen megvalósítottuk. Ebben
az utolsó Hírlevélben a projekt végső
eredményeiről olvashatnak.

fogyatékkal elő emberekkel
non-profit szervezetet.

foglalkozó

Kellemes olvasást kívánunk!
A T-EST csapata

A projektet záró konferencia
Izmirben

Konferencia résztvevők

2014. szeptember 19-én került sor a TEST projekt zárókonferenciájára, İzmir
városában, Törökországban. 95 érintett fél
volt jelen az eseményen, akik különböző
partner intézményeket, állami testületet,
munkaközvetítő
irodát,
egyetemeket,
kutatóintézetet
képviseltek,
illetve
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A konferencia meghívott előadói: Vasilka
Sabeva (bulgáriai partner), Zoltán Elekes
(magyarországi partner), Güldan Kalem
(törökországi
partner),
Kamile
Canbay
(Isztambul tanácsadó cég, RACE projekt) és
Robert Elston (EUSE, Nagy Britannia), Christine
Pilz (osztrák koordinátor)

A konferencia Ahmet ÖNAL, Konak régió
kormányzójának, a török partnerek
képviselőjének
köszöntő
beszédével
kezdődött. A meghívott előadók és az
EUSE (European Union on Supported
Employment) alelnöke, Robert ELSTON a
Támogatott Foglalkoztatás módszeréről
tartott előadást. A T-EST projekt
tevékenységeit és eredményeit Michaela
Meier és Christine Pilz koordinátorok
mutatták be.
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Csoportkép: T-EST partnerek, oktatók és konferencia előadók

A konferencia délelőtti szekciója a
Támogatott Foglalkoztatás módszerének
alkalmazásáról szólt a három transzfer
országra levetítve.
Bemutatták a
Támogatott
Foglalkoztatás
(TF)
módszerének
Romániában
való
alkalmazását,
miután
két
romániai
tanácsadó beszámolt saját tapasztalatukról
és három esettanulmányt ismertettek. Két
TF
tanácsadó
Bulgáriából
szintén
bemutatta
az
általuk
végrehajtott
tevékenységeket
és
további
két
esettanulmányt. A törökországi partnerek
bemutatták
a
folyamatban
lévő
alkalmazási tevékenységeket és négy
esettanulmányt,
amelyen
jelenleg
dolgoznak.
A délutáni szekció két részre oszlott. Az
első
felében
hasonló
projektekről
hallottunk Sonia Staskowiak-tól az EASPD
részéről (“PassItOn” projekt) és Kamile
Canbay-tól a CRM Tanácsadó cég részéről
(RACE projekt). A szekció második felében
egy kerekasztal beszélgetésre került sor. A
résztvevők nagyon érdekeltek voltak a
témában
és
a
beszélgetés
során
kérdéseket
tehettek
fel
a
partnerintézmények képviselőinek és az
előadóknak.
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A projekt implementálása
Törökországban
A Támogatott Foglalkoztatás módszerének
alkalmazása
Törökországban
a
TF
tanácsadók júniusi képzése után rögtön
elkezdődött. Hat tanácsadó vett részt a

képzésen az İŞKUR Konak Ágazattól
(Török
Munkaközvetítő
Iroda).
Ők
munkaközvetítőként dolgoznak a Konak
İŞKUR
irodánál
és
munkájuk
az
egészséges és fogyatékkal élő emberek
munkahelyhez való segítése. Azok a
cégek, akik alkalmazottakat keresnek,
bejelentkeznek az İŞKUR irodánál és
álláshelyeiket a munkaközvetítő iroda
rendszerébe töltik fel.
A projekt implementálása során 19
fogyatékkal élő személynek segítettek,
ebből 4 nő és 15 férfi. Életkoruk 16 és 53
év
között
van,
és
különböző
fogyatékosságban
szenvednek,
mint
például: halláskárosult, testi-, értelmi
fogyatékosság,
belgyógyászati
betegségek, szívproblémák, stb.
A TF tanácsadók személyes találkozók
alkalmával bemutatták a fogyatékkal elő
személyeknek a Támogatott Foglalkoztatás
módszerét és a T-EST projektet. A
tanácsadók egy közös interjúra hívták
ügyfeleiket, ahol több fogyatékos személy
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és egy munkaadó találkozott. A cégek
képviselői állásinterjút készítettek a
jelentkezőkkel és legtöbb esetben párnak
közülük állást is ajánlottak. A TF
tanácsadók is jelen voltak a közös interjún
és
szükség
esetén
segítettek
a
jelentkezőknek.
Már hat jelentkezőnek sikerült fizetett
állást találni. Egy másik jelentkező szakmai
továbbképzésen
vesz
részt,
amely
garantált munkalehetőséget biztosít. A
projekt végrehajtási fázisa Törökországban
október végén zárul le.

Esettanulmány - Törökország

konyháján mosogatott, de az csak alkalmi
munka volt.
Ulaş Kaya tanácsadó először egy szállító
céghez
küldte.
Y.A
elment
az
állásinterjúra, de azt mondta, hogy nem
felel meg neki. Következő nap a tanácsadó
behívta
az
İşkur
irodába,
hogy
megbeszéljék miért nem jó az állás, illetve
mi ment rosszul az interjún. Y.A.
elmondta, hogy nehéz munkáról van szó,
túlórázni kell, és nagyon messze van a
lakóhelyétől. A tanácsadó elhívta egy
közös állásinterjúra. Az ISS Global cég, a
világ egyik legnagyobb szolgáltató cége, 6
fogyatékkal élő személyt keresett. A cégtől
két képviselő vett részt az interjún és
bemutatták a meghirdetett állásokat és
azok követelményeit. Y.A. egy takarító
személyzeti állást vállalt a cégnél.
Mostanig egy magánklinikán dolgozott
takarítóként, de a jövőben megvan a
lehetősége, hogy a központi irodában
dolgozzon,
ahol
használni
tudná
számítógép-ismereteit is.

Y.A (balról)
képviselőivel

a

közös

interjú

alatt

a

cégek

Y. A. 22 éves, kiesett a szakiskolai
oktatásból, de számítógép felhasználói
ismeretekkel rendelkezik. Jobb fülére
halláskárosult (64% - hallókészüléket
hord) és látáskárosult. Korábban egy
takarító cégnél dolgozott, ahol napi 12
órát is dolgozott és nem fizették a túlórát.
Amikor
jelentkezett
a
Török
Munkaközvetítő Iroda (İşkur) Konakágazatánál, Y.A. megismerkedett Ulaş
Kaya tanácsadóval és már az első napon
beleegyezett, hogy részt vegyen a
Támogatott Foglalkoztatás projektben.
Abban az időben egy turista tábor
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Esettanulmány – Románia
Péter 24 éves és testi fogyatékkal élő,
kerekesszékkel jár. Befejezte középiskolai
tanulmányait és azóta munkát keres. A
kevés munkalehetőségre való tekintettel
bármilyen munkát hajlandó volt elvállalni,
amit
képes
volt
ülő
helyzetből
megvalósítani. Még egy varró tanfolyamot
is elvégzett. Aztán csomagoló munkásként
alkalmazták, amelyre nagyon büszke.
Azonban pénzügyi megszorítások miatt a
cégnek
csökkenteni
kellett
az
alkalmazottak számát, és így neki is
mennie kellett. Nagyon csalódott volt.
Aztán
megismerte
Zsuzsit
–
egy
tanácsadót, aki annál a szervezetnél
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dolgozott, ahol Péternek ajánlottak egy
tanfolyamot. A T-EST projekt keretén belül
kialakult támogatási rendszer segítségével,
Zsuzsi jogi tanácsadással segítette Pétert.
Ennek következtében, Péter rokkantsági
nyugdíjban részesül, amelyet a megfelelő
felvilágosítás nélkül talán sosem kapott
volna meg.

rájött, hogy a munkaadók legtöbbször a
hozzáférhetőségi, illetve a munkatér
adaptálási problémák miatt utasítják el.
Mostanra Péter újra egy boldog fiatal.
Magabiztos és bízik abban, hogy
hamarosan talál munkát. Még mindig
tartják a kapcsolatot Zsuzsival.
Zsuzsi és Péter is hálásak a Támogatott
Foglalkoztatás módszerének és úgy vélik,
hogy talán ez az egyetlen módja annak,
hogy a fogyatékkal élőknek is munkát
találjanak. Ugyanakkor kihangsúlyozzák,
hogy nemcsak a munkaadók, de a
célcsoport körében is fontos felhívni a
figyelmet a fogyatékkal élők képességeire.

Esettanulmány – Bulgária

Romániai tanácsadók az Izmir-i konferencián

A Támogatott Foglalkoztatás keretén belül
elkezdték felmérni Péter lehetőségeit és
nehézségeit és egy kivitelezési tervet
állítottak össze a módszer alapján. Amint
kiderült, Pétert a vártnál is jobban
érintették korábbi negatív tapasztalatai,
elvesztette a reményt és az önbizalmát, de
továbbra is szeretett volna dolgozni. A
tanácsadás során heti egyszer találkoztak
1-2 órára. Néha a barátokat és a családot
is meghívták, hogy segítsenek Péternek a
felépülésben.
Később munkaadókat is megszólítottak.
Különböző állásinterjú próbát tartottak. A
valóságban viszont Péternek nagyon nehéz
volt
felvenni
a
munkáltatókkal
a
kapcsolatot, mert a cégek elutasításait a
saját személye ellen irányuló negatív
reakcióként értelmezte.
Zsuzsi mindig mellette volt, tanácsot adott
és érzelmileg is támogatta. Megpróbált
közvetíteni ügyfele és a munkaadók
között. A tanácsadó segítségével Péter
T-EST Project: Newsletter 4/2014

Eleonora 37 éves és mérsékelt tanulási
nehézségekkel küszköd. Egy mentális
szanatóriumban él Slivenben. Annak
ellenére, hogy nem fejezte be a formális
oktatást, több kurzust is elvégzett, mint
mentorképzés és gyakornok. Továbbá,
dolgozott
korábban
közegészségügyi
szakértőként, eladóként
és szakács
segédként is.
2008 óta Diana szociális munkásként
dolgozik a szanatóriumban. Munkája során
több új módszert is kipróbál annak
érdekében, hogy segíthessen betegein.
Ezért nagy örömmel vett részt a TF
tanácsadói képzésen és szívesen vállalt
szerepet a T-EST projekt végrehajtási
folyamatában is.
A februári tanácsadói képzés után, Diana
rögtön elkezdte a tanácsadói folyamatot
Eleonorával. Megegyeztek, hogy heti 2-3
alkalommal találkoznak egy-egy órára.
Az első feladat az volt, hogy feltárják
Eleonora képességeit és erősségeit.
Eleonora jól főz, fontos számára és szereti
megőrizni saját maga és környezete
tisztaságát. Nyugodt és barátságos.
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Tanácsadója szerint jól gazdálkodik az
idővel,
betartja
a
szabályokat
és
utasításokat. Egyetlen negatív jelzője,
hogy
idegenekkel szemben nagyon
szégyellős.
Közösen
sikerült
Eleonoramunkával kapcsolatos elvárásait
és elképzeléseit is meghatározni.

A diplomaosztón Eleonora elmondta: “A TEST projektnek köszönhetően megtaláltam
a kívánt munkahelyem és nagyon hálás
vagyok Diananak az odaadó munkájáért.
Azt hiszem, hogy ezek a projektek nagyon
hasznosak a magamfajta ember számára”.

Következő lépések
A Támogatott Foglalkoztatás módszerének
gyakorlatba ültetése mindhárom transzfer
ország esetében befejeződött. A projekt
végére, 2014 decemberére, elkészülnek a
Támogatott Foglalkoztatás Kézikönyvek.

Egyetértettek abban, hogy a végrehajtási
tervnek tartalmaznia kell a következőket:
fejleszteni kell képességeit és önbizalmát;
segíteni kell neki abban, hogy kiválassza a
megfelelő munkahelyet; fel kell készülnie a
munkavállalásra, interjúkra és fel kell
készülnie
a
munkaadókkal
való
találkozásra.
A tanácsadás legnehezebb része az volt,
hogy Eleonora pozitív képet alkosson
magáról, felkészüljön az állásinterjúkra és
megtanulja kezelni a munkahelyi stresszt.
A
folyamat
utolsó
felében
Diana
találkozókat
szervezett
különböző
munkaközvetítő irodával valamint néhány
potenciális munkaadóval Sliven helységből.
Végül Eleonora eladóként dolgozik a
szanatórium melletti szupermarketben.
Első hónapban, Diana meglátogatta őt a
munkahelyén,
hogy
beszéljen
munkatársaival és a menedzserrel. A
tanácsadó segítségének köszönhetően
Eleonora munkát talált és részmunkaidős
szerződése van.
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A végleges változat nyomtatott könyv
formájában fog megjelenni a partner
országok nyelvén – törökül, magyarul,
románul és bulgárul. Az EUSE-vel
(European
Union
for
Supported
Employment) való szoros együttműködés
lehetővé teszi, hogy az eredeti Eszköztár
bulgár nyelven és az egyes partner
országok által kidolgozott kézikönyvek
megjelenjenek az EUSE honlapon.
Összességében elmondhatjuk, hogy kiváló
fenntarthatóságot értünk el mindhárom
transzfer
országban.
A
módszer
alkalmazása vagy nemzeti forrásokból
vagy más projektek keretén belül
folytatódik.
Végül, koordinátorként meg szeretnénk
köszönni
minden
partnerünknek
a
projektben való együttműködést és a
fáradságos munkát! (Michaela Meier
/Christine
Pilz,
Jugend
am
Werk
Steiermark, AT).

5/3

További
információért
partnerünkhöz:

forduljanak

Michaela Meier
Jugend am WerkSteiermark GmbH
Straßganger Str. 291, 8053 Graz; Austria
Mobile: +43 664 8000 6 5011
E-Mail: michaela.meier@jaw.or.at

Webpage: www.t-est.eu

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:
Sozialministerium service 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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