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Приключва работата по проект “T-EST”.
В оставащите два месеца, можем да се
похвалим, че всички негови цели са
успешно постигнати. В това последно
издание на бюлетина ще намерите
информация за всички разработени
продукти.

агенции за заетост, университети,
изследователски центрове и НПО,
работещи по проблемите на хората с
увреждания.

Приятно четене!
Партньорите по проект “T-EST”

Конференция в Измир
Ключови
изказвания
по
време
на
конференцията направиха: Василка Събева
(български партньор) Золтан Елекеш
(унгарски партньор), Гюлдан Калем (турски
партньор), Камиле Канбей (гост от
Истанбул, консултант по проект RACE) и
Робърт
Елстън
(гост
от
ЕСПЗ,
Великобритания),
Кристине
Пилз
(координатор от Австрия)

Участници м конференцията

На 19 септември 2014г. в гр. Измир се
проведе конференция по проект „TEST”, в която взеха участие 95
представители на целевата група от
държавите
партньори,
институции,
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Конференцията започна с приветствена
реч на турския партньор – г-н Ахмет
Йонал, областен управител. Ключова бе
речта на г-н Робърт Елстън от ЕСПЗ,
който
представи
европейската
стратегия за Подкрепена заетост.
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сред участниците. По време на тази
сесия те имаха възможност да задават

Снимка на партньорите, коучърите и гостите по проект „T-EST”

Дейностите и постигнатите резултати
по проект „T-EST” бяха представени от
координаторите – Михаела Маер и
Кристине Пилз.
Предиобедната сесия на конференцията
бе посветена на прилагането на
методите за подкрепена заетост в
държавите на трансфер – България,
Румъния и Турция. След представянето
на процеса на подкрепена заетост в
Румъния,
двама
трудови
коучъри
споделиха своя опит и информираха за
три изследвания на случаи. След това
двама
български
коучъри
също
представиха
своите
дейности
по
осъществяването
на методите на
подкрепена
заетост
в
България.
Турският
партньор
запозна
присъстващите с текущото внедряване
на ПЗ и сподели работата си по четири
актуални изследвания на случаи.
Следобедната сесия бе разделена на
две части. В началото Соня Стасковяк
от EASPD представи други проекти за
подкрепена заетост (проект “Pass It
On”), а Камиле Канбей от CRM
Consulting представи проект „RACE”.
След това се проведе дискусионен
панел, който предизвика голям интерес
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въпроси към всеки
основно
беше
внедряването
на
подкрепена заетост.

партньор, като
дискутирано
методите
за

Фаза на внедряване в Турция
Процесът на Подкрепена заетост в
Турция
започна
веднага
след
обучението на коучърите през юни.
Шестима коучъри от Агенцията по
заетостта (Konak İŞKUR) участваха в
това обучение. Те работят като
кариерни консултанти в Konak İŞKUR,
които помагат на безработни с или без
увреждания да си намерят работа.
Фирмите, които предлагат свободни
работни места трябва да ги регистрират
и обявят в системата на İŞKUR.
Процесът на внедряване обхвана 19
лица с увреждания (4 жени и 15 мъже)
на възраст между 16 и 53 години. Те са
с различни увреждания, като слухови,
физически или ментални, вътрешни
болести, сърдечни заболявания и др.
Коучърите
започнаха
етапа
„ангажиране на преките бенефициенти”
със срещи, на които представиха на
лицата с увреждания информация за
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услугите за подкрепена заетост, както и
проект „T-EST”. След това ги поканиха
да се присъединят към колективно
интервю
с
работодател,
който
предлагаше едно или повече свободни
работни места, за които се бяха
кандидатирали
няколко
лица
с
увреждания.
Представителите
на
фирмите интервюираха кандидатите и в
повечето случаи, те предложиха работа
на някои от тях. Коучърите от İŞKUR
осъществяваха мониторинг на това
колективно интервю и помагаха на
лицата с увреждания кандидати за
работа при необходимост.
Шест бенефициенти на услугата за ПЗ
са вече наети на платено работно
място. Един от тях започна курс за
професионална
квалификация.
Процесът на внедряване на процеса на
подкрепена заетост в Турция ще
приключи в края на октомври.

Изследване на случай в Турция

Г-н Y. A (вляво) по време на колективно интервю
за работа с представители на фирмата.

Г-н Y. A. е на 22 години и е прекратил
професионалното си образование, но
притежава компютърна грамотност. Той
има 64% загуба на слуха на дясното ухо
(използва слухов апарат) и зрително
увреждане. Преди това е работил по 12
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часа във фирма за почистване, без да
му
бъде
заплащан
допълнително
положения
труд.
След
като
се
регистрира в Бюрото по труда (İşkur),
Y.A. среща трудовия коучър Юлаш Кая и
приема да вземе участие в процеса на
подкрепена заетост. По това време той
работи като мияч в кухнята на
туристически обект, но тази работа е
сезонна.
Коучърът
Юлаш
Кая
първи
го
информира за свободно работно място в
карго компания. Якуп се явява на
интервю, но споделя, че то не е
преминало добре. На следващия ден,
коучърът го кани в офиса на İşkur, за да
обсъдят проблема. Якуп обяснява, че
предлаганата работа е трудна, свързана
е с полагането на извънреден труд, а
работното място е твърде далеч. Тогава
коучърът го кани на колективно
интервю за работа. Фирмата – „ISS
Global”, е една от световноизвестните
подизпълнителски компании в областта
на услугите и желае да наеме 6 лица с
увреждания. На интервюто присъстват
двама нейни представители, които
обясняват естеството на работа. Г-н Y.A.
е одобрен да започне работа като
чистач.
Към момента той работи в частна
болница,
като
чистач.
За
него
съществува възможност да започне
работа във фронтофиса, където ще
може да прилага своите компютърни
умения.
Изследване на случай в Румъния:
Подкрепена заетост в действие
Петер е на 24 години, има физическо
увреждане и се придвижва с инвалидна
количка. След като завършва средно
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образование, усилено си търси работа.
Поради липсата на достъпни работни
места, той е готов да започне всяка
работа, която би могъл да извършва.
Започва работа като опаковчик, с което
много се гордее.
Поради
финансови
затруднения,
фирмата е принудена да направи
съкращения и Петер трябва да напусне.
Той е разочарован и обезкуражен.
Тогава се запознава със Сузи – тя е
коучър в Центъра за обучения, към
която той се обръща за помощ. Чрез
мрежата за подкрепа, създадена в
рамките на проект „T-EST”, Сузи му
дава правни консултации относно
прекратяването
на
трудовото
правоотношение. В резултат на това,
Петер получава пенсия за намалена
работоспособност, която би изгубил,
ако не бе получил необходимата
информация.

Румънски коучъри на конференцията в
Измир.

При внедряването на методите за
подкрепена заетост, започва оценка на
неговия потенциал за работа и
трудностите, с които би се сблъскал и
разработват план за действие. След
уволнението, Петер е засегнат повече
от очакваното – той губи надежда и
доверие, но все още има силно
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вътрешно желание да работи. Като част
от обучението, той се среща с коучъра
си веднъж седмично за час или два.
Понякога
неговите
приятели
и
семейството му също са помолени да му
помагат по време на възстановителния
период.
Впоследствие, те започват постепенно
да ангажират работниците. Разиграват
възможни сценарии за връзка с
работодатели и провеждане на интервю
за работа. В действителност Петер
преживява големи трудности при
контакта си с работодателите, тъй като
приема отказа на фирмите като
отрицателно
отношение
спрямо
неговата личност.
Сузи винаги застава зад него; тя му
дава насоки и емоционална подкрепа, а
също така се опитва да посредничи
между бенефициента на услугата и
работодателите. С нейна помощ Петер
осъзнава, че основната причина за
отказа на работодателите е повече
свързана с осигуряването на достъпна и
адаптирана среда, а не с неговото
чувство за отхвърляне и неуспех.
Днес Петер отново е щастливо младо
момче – той вярва, че скоро ще си
намери нова работа и все още
поддържа връзка със Сузи.
И двамата оценяват методите на
подкрепена заетост, като добър опит и
считат, че това е единственият път за
осигуряване на заетост на хората с
увреждания. Те също наблягат на това
колко е важно да се повиши
осведомеността за потенциала на
хората с увреждания – не само сред
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работодателите, а така също и сред
групите на лица с увреждания.

стажуване;
подготовка
за
кандидатстване за работа и среща с
потенциални работодатели.

Изследване на случай в България
Елеонора е на 37 години и има умерено
затруднение за учене. Понастоящем тя
живее в защитено жилище за жени с
ментални
увреждания
в
Сливен.
Независимо, че не е завършила
формално образование, Елеонора е
включвана в различни курсове на
обучение под формата на менторство и
стажуване. Тя е работила като
хигиенист, продавач и помощник
готвач.
От 2008 г. Диана работи като социален
работник в защитено жилище. В
работата си тя използва различни нови
методи за подкрепа на своите клиенти.
Поради това тя силно желае да участва
като коучър по проект „T-EST”.
След
встъпителното
обучение
в
началото на февруари 2014, Диана
веднага започва работа като коучър на
Елеонора. Те се уговарят да се срещат
за час 2 до 3 пъти седмично.
Първата им задача е да определят кои
са силните страни на Елеонора. Тя е
добър готвач, добър работник по
поддръжка и хигиенист. Спокойна и
приятелски настроена е, притежава
добри умения за разпределение на
времето,
възприема
правила
и
инструкции. Пречка обаче би могла да
бъде нейната боязливост от непознати
хора. Заедно определят и очакванията
на Елеонора от желаната работа.
Съгласяват се, че очертаният план за
действие трябва да включва: подкрепа
при усъвършенстване на уменията и
адекватно самоуважение; подкрепа при
избора на съответно работно място за
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Най-интензивните части от процеса на
коучинг са да се разработи позитивен
образ и умения за интервю за работа,
както и справяне със стреса на
работното място.
През последния етап от процеса, Диана
организира срещи с консултанти от
Бюрото по труда в Сливен, както и с
потенциални работодатели. Накрая,
Елеонора е наета, като помощник
продавач в супермаркет, недалеч от
защитеното жилище, в което живее.
През първия месец Диана посещава
Елеонора на работното й място, за да я
подкрепи и да поговори с колегите й и
управителя. Благодарение на усилията
на своя коучър, Елеонора успява да
запази работата си и сега тя има трудов
договор за непълно работно време.
При връчването на удостоверенията,
Елеонора споделя: “Намерих желаната
от мен работа, благодарение на проект
„T-EST” и съм много благодарна на
Диана за всеотдайната й работа.
Вярвам, че други подобни проекти ще
бъдат от полза за много хора като мен”.
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Следващи стъпки
Внедряването
на
понятието
за
подкрепена заетост приключи и в трите
държави на трансфер. До края на
проекта през декември 2014 ще се
преработят националните Наръчници за
подкрепена заетост.
Те ще бъдат отпечатани и като книги и
ще се разпространяват безплатно на
български, румънски, турски и унгарски
език. Доброто сътрудничество с ЕСПЗ
(Европейския съюз за подкрепена
заетост) доведе и до издаването на
оригиналния Наръчник на български
език, както и публикуването на
националните
Наръчници
на
официалния портал на ЕСПЗ. Като цяло,
ние постигнахме чудесна устойчивост в
трите държави на трансфер, тъй като
бяха разработени други проекти на
национално ниво или - защото
стартираха нови европейски проекти.

За повече информация:
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

И не на последно място – ние, като
координатор,
бихме
желали
да
благодарим на всички партньори за
високо мотивираната им работа по
време
на
двегодишното
ни
сътрудничество!
(Михаела
Маер/Кристине Пилз, Jugend am Werk
Steiermark, Австрия).
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази
публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея
информация.

In Association with:
Sozialministerium service Landesstelle Steiermark, Austria
Асоциация „Детско сърце – Добрич”, 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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