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Proiectul a ajuns aproape de final. Au mai
rămas doar două luni, însă putem anunța
cu mândrie că toate obiectivele proiectului
au fost atinse cu succes. În acest ultim
Buletin Informativ puteți citi despre
rezultatele finale ale proiectului.
Lectură plăcută!
Parteneriatul T-EST

Conferința de final a proietului în
Izmir

Participanții conferinței

Conferința finală a proiectului T-EST a avut
loc în data de 19 septembrie 2014, la
İzmir, Turcia. Au participat 95 de părți
interesate
din
cadrul
organizațiilor
partenere, instituțiilor publice, agențiilor de
ocuparea forței de muncă, universităților,
instituțiilor de cercetare și ONG-uri care
activează în domeniul dizabilității.
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Invitații (keynote speakers) conferinței: Vasilka
Sabeva (partener Bulgaria), Zoltan Elekes
(partener Ungaria), Güldan Kalem (partener
Turcia), Kamile Canbay (invitat special
Consultanță Istanbul, proiectul RACE), Robert
Elston (invitat EUSE, Marea Britanie), Christine
Pilz (coordinator Austria)

Conferința a început cu un discurs de bunvenit
din
partea
reprezentantului
partenerului din Turcia, Dl. Ahmet ÖNAL,
Guvernatorul Districtului Konak. Invitații și
vice-președintele EUSE (European Union
on Supported Employment) Dl. Robert
ELSTON au ținut prezentații legate de
metodologia Strategiei Europene privind
ocuparea forței de muncă sprijinite
(metoda Angajării Asistate). Activitățile și
rezultatele proiectului T-EST au fost
prezentate de către coordinatorii Michaela Meier și Christine Pilz.
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ussed
matters
related
to
the
implementation of Supported Employment.

Poză cu partenerii T-EST, formatorii și speaker-ii conferinței

Sesiunea de dimineață a conferinței a fost
dedicată punerii în aplicare a strategiei de
angajare asistată (AA) în țările de transfer:
Bulgaria, România și Turcia. După
prezentarea procesului de angajare
asistată din România, doi lucrători AA și-au
împărtășit experiențele și au prezentat trei
studii de caz. Doi lucrători AA din Bulgaria
şi România au prezentat activitățile lor de
implementare și alte două studii de caz.
Partenerul din Turcia a vorbit despre faza
de implementare aflând în curs de
desfășurare, și a prezentat patru studii de
caz la care lucrează.
Sesiunea de după-amiază a conferinței a
fost împărțită în două. În cursul primei
părți, au fost prezentate proiecte similare
legate de Angajare Asistată de către Sonia
Staskowiak din cadrul EASPD (Proiectul
“Pass It On”) și Kamile Canbay de la CRM
Consulting (Proiectul RACE). Cea de a
doua parte a sesiunii de după-amiază a
fost dedicat unei discuții la masă rotundă.
Publicul era interesat și a participat activ la
discuție. În cadrul acestei sesiuni
participanții au avut prilejul să pună
întrebări speaker-ilor și reprezentanțiilor
de proiect și să discute probleme legate de
implementarea metodei Angajării Asistate.
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Faza de implementare în Turcia
Procesul Angajării Asistate în Turcia a
început chiar după formarea lucrătorilor
AA în luna iunie. La formare au participat
șase angajaţi de la Konak İŞKUR (Agenție
de intermediere și ocupare a forței de
muncă Turcia). Ei lucrează ca și consilieri
vocaționali la Konak İŞKUR și munca lor
este de a ajuta persoanele cu sau fără
dizabilități să găsească locuri de muncă pe
piața forței de muncă. Companiile care au
nevoie de angajați se înregistrează la
İŞKUR și își publică posturile vacante în
sistemul İŞKUR.
Procesul de implementare a proiectului a
implicat un total de 19 de persoane cu
dizabilităţi (4 femei și 15 bărbați) cu vârste
cuprinse între 16 și 53. Ei suferă de
diferite dizabilități precum deficiență
auditivă,
handicap
fizic,
dizabilitate
intelectuală,
boli
interne,
probleme
cardiace etc.
Lucrătorii AA au făcut cunoștință cu clienții
lor și au oferit persoanelor cu dizabilități
informații legate de serviciile de Angajare
Asistată precum și informații legate de
proiectul T-EST. Lucrătorii au invitat
aceste persoane la un interviu în grup cu
un angajator (care a avut unu sau mai
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multe posturi vacante pentru persoane cu
dizabilități) și mai multe persoane cu
dizabilități ca și candidați. Reprezentanții
companiilor au ținut interviuri de angajare
pentru candidați și în cele mai multe cazuri
au oferit locuri de muncă câtorva dintre
persoanele cu dizabilități. Lucrătorii AA de
la İŞKUR au monitorizat procesul
interviului în grup și unde era necesar au
ajutat persoanele cu dizabilități în timpul
interviurilor.
Avem deja șase clienți care au fost plasați
la un loc de muncă plătit. Unul dintre
clienți a început să urmeze un curs de
formare profesională cu un loc de muncă
garantat. Procesul de implementare a
metodei Angajării Asistate în Turcia va fi
finalizată la sfârșitul lunii octombrie.

Studiu de caz: Turcia

Dl. Y.A. (stânga) la interviul de angajare cu
reprezentantul unei companii.

Dl. Y. A. are 22 de ani, a lăsat școala
profesională
însă
se
pricepe
la
calculatoare. El suferă de deficiență de
auz, are 64% pe urechea dreaptă
(protezat auditiv) și deficiență vizuală.
Înainte a lucrat la o firmă de curățenie
unde a trebuit să lucreze chiar 12 ore pe zi
fără a fi plătit pentru orele suplimentare.
Când Dl. Y. A. a venit la Agenția de
intermediere și ocupare a forței de muncă
Turcia (İşkur), Departamentul Konak, s-a
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întâlnit cu lucrătorul AA, Ulaş Kaya, și a
fost de acord să participe la procesul de
Angajare Asistată. În acea perioadă el
lucra în bucătăria unei tabere turistice
unde spăla vase, însă era un loc de muncă
de sezon.
Lucrătorul AA, Ulaş Kaya, mai întâi i-a
vorbit despre un post vacant la o firmă de
transport mărfuri. Yakup s-a dus la
interviu însă a zis că postul nu e bun
pentru el. Ziua următoare, lucrătorul AA la invitat în biroul din İşkur să discute
despre problemele lui și despre ce nu a
mers la interviu. El a explicat că era vorba
despre o muncă foarte dificilă, cu ore
suplimentare și că locul de muncă era
foarte departe. Apoi lucrătorul AA l-a
invitat la un interviu de angajare în grup.
Compania, ISS Global, unul dintre cele mai
bune companii care livrează servicii la nivel
mondial căuta 6 persoane cu dizabilități.
Doi reprezentanți ai companiei au fost
prezenți la interviu și au descris posturile
vacante. Dl. Y.A. a ales să lucreze ca și
personal de curățenie.
De atunci el lucrează într-un spital privat
ca și personal de curățenie. Există și alte
posibilități pentru el în viitor, să lucreze în
biroul principal unde își va putea folosi
cunoștințele IT.

Studiu de caz: România –
Angajare Asistată în acțiune
Peter are 24 de ani și suferă de dizabilitate
fizică folosind un scaun cu rotile. A
terminat liceul și de atunci încearcă să-și
găsească un loc de muncă. Din cauza
puținelor locuri de muncă și totodată greu
accesibile, el era pregătit să accepte orice
fel de muncă pe care e capabil să o facă.
A urmat chiar și un curs de cusut. În urmă
a reuşit să se angajeze ca și lucrător de
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ambalaje de care este foarte mândru. Însă
din motivații financiare firma a fost nevoit
să reducă numărul angajaților și Peter a
trebuit să plece.
Peter era foarte dezamăgit. Apoi a
cunoscut-o pe Zsuzsi – un lucrător AA, la
organizația care i-a oferit un curs de
formare. Cu ajutorul rețelei de angajare
asistată, construită în cadrul proiectului TEST, Zsuzsi a putut să-i ofere lui Peter
consultanță legală legat de încheierea
contractului de muncă. Ca rezultat, Peter
acum primește pensie de invaliditate pe
care ar fi putut să o piardă în lipsa
informației necesare.

Lucrători AA din România la conferința din
Izmir

În cadrul procesului de angajare asistată
au început să evalueze atât potențialul cât
și dificultățile lui Peter și au elaborat un
plan de acțiune conform metodologiei. Sa aflat că Peter era tare afectat de
experiențele lui negative, și-a pierdut
speranța și încrederea în sine însă a mai
avut dorința lăuntrică de a lucra. În cadrul
treningului s-au întâlnit o dată pe
săptămână pentru o oră sau două ore. Din
când în când, prietenii și familia lui erau
chemați să-l ajute să se recupereze.
Pe urmă au început să contacteze
angajatori. Au jucat mai multe scenarii de
interviuri de angajare. În realitate, însă,
Peter a avut dificultăți privind contactarea
angajatorilor pentru că refuzul firmelor era
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interpretat de el ca și răspunsuri și
atitudini negative față de persoana lui.
Zsuzsi era întotdeauna lângă el. Ea îi
dădea suport moral, îl îndruma și media
între Peter și angajatori.
Cu ajutorul
lucrătorului AA, Peter și-a dat seama că
principalul motiv pentru care firmele îl
refuză este legat mai mult de probleme de
accesibilitate și adaptare decât de
persoana lui și sentimentul său de eșec.
Acum Peter este iar un băiat fericit. Are
din nou speranța și încrederea că își va
găsi un loc de muncă în curând. Încă mai
ține legătura cu Zsuzsi.
Atât Zsuzsi cât și Peter apreciază și laudă
metodologia
Angajării
Asistate.
Ei
consideră că această metodă este unica
posibilitate
pentru
persoanele
cu
dizabilități să-și găsească un loc de muncă.
Totodată, ei accentuează importanța
conștientizării nu numai angajatorilor dar
și colegilor privind potențialul persoanelor
cu dizabilități.

Studiu de caz: Bulgaria
Eleonora are 37 de ani și suferă de
dizabilitate intelectuală ușoară. În prezent,
ea trăiește într-un centru de sănătate
mentală pentru femei în Sliven. În ciuda
faptului că Eleonora nu și-a terminat
educația formală, ea a urmat diferite
cursuri: curs de mentor și de stagiu. Mai
mult, ea a lucrat ca și igienist, vânzătoare
și ajutor bucătar.
Din 2008 Diana lucrează ca asistent social
în centrul de sănătate mentală. În munca
ei, Diana folosește diferite metode noi
pentru a oferi un ajutor clienților săi.
Astfel era foarte interesată să participe în
faza de implementare a proiectului T-EST,
ca și lucrător AA.
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După formarea inițială din februarie 2014,
Diana a început imediat procesul de
asistare cu Eleonora. Au hotărât să se
întâlnească timp de o oră de 2-3 ori pe
săptămână.
Primul lucru era să descopere calitățile
Eleonorei. Ea gătea bine și se ocupa bine
de igiena personală și de mediu. E calmă
și prietenoasă. Mai mult, după Diana, ea
are bune abilități de gestionare a timpului
ascultă
și
urmărește
regulile
și
instrucțiunile. Un element negativ este că
Eleonora este foarte timidă cu persoanele
străine. Împreună au reușit să identifice
așteptările Eleonorei legate de muncă.

În prezent, Eleonora este angajat ca
vânzătoare într-un supermarket de lângă
centrul în care locuiește. În prima lună,
Diana a făcut o vizită la locul de muncă al
Eleonorei pentru a o ajuta și să vorbească
cu colegii ei și cu managerul. Datorită
eforturilor făcute de lucrătorul AA,
Eleonora a reușit să-și găsească un loc de
muncă și este angajat cu normă redusă.
În cadrul evenimentului de absolvire,
Eleonora a spus: “Mi-am găsit locul de
muncă dorit datorită proiectului T-EST și îi
mulțumesc Dianei pentru munca și
sacrificiul ei. Cred că asemenea proiecte
sunt foarte utile pentru oameni ca mine.”

Pașii următori
Faza de implementare a metodei Angajării
Asistate este finalizată în toate cele trei
țări de transfer. Până la sfârșitul
proiectului din decembrie 2014 se vor
revizui și corecta manualele naționale de
Angajare Asistată.

Au hotărât că planul de acțiune trebuie să
include următoarele: ajutor pentru a-și
îmbunătăți competențele și să-și formeze
un respect adecvat față de sine; ajutor în
alegerea unui loc de muncă adecvat;
pregătirea unor documente și scrisori de
intenție;întâlnirea cu potențialii angajatori.
Partea cea mai dificilă a procesului de
asistență era formarea unei imagini
pozitive și pregătirea candidatului pentru
interviurile de angajare și pentru a face
față stresului la locul de muncă.
La finalul procesului, Diana a organizat
întâlniri cu mai mulți consilieri vocaționali
de la diferite agenții din Sliven precum și
întâlniri cu potențialii angajatori.
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Versiunea finală a fiecărui manual va fi
publicată în format hârtie și va fi
disponibilă în limbile turcă, maghiară,
română și bulgară. În urma strânsei
cooperări cu EUSE (European Union for
Supported Employment) versiunea bulgară
a Toolkit-ului original și manualele
naționale vor fi publicate și pe site-ul
EUSE. În general, am reușit să ajungem la
o durabilitate excelentă în toate cele trei
țări ori prin dezvoltarea proiectului la nivel
național, ori prin alte proiecte europene
deja începute.
În cele din urmă, noi, ca și coordonatori,
dorim să le mulțumim tuturor partenerilor
pentru activitatea lor în cursul celor doi ani
de colaborare! (Michaela Meier /Christine
Pilz, Jugend am Werk Steiermark, AT).
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Pentru mai multe informații contactați:
Michaela Meier
Jugend am Werk Steiermark 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

Acest proiect a fost finanțat de Comisia Europeană.
Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului,
iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice altă utilizare a
informațiilor conținute în această publicație.

În parteneriat cu:
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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