PASSEMPLOI
List č. 4 – December 2009
Projekt Mostíky k zamestnaniu – PASSEMPLOI, spolu financovaný Európskou úniou v
rámci programu Leonardo da Vinci, má za cieľ zlepšiť trvaloudržateľným spôsobom prístup
k zamestnávaniu osôb so zrakovým postihnutím a to aktívnym prekonávaním prekážok medzi
prostredím sprostredkovania zamestnania a svetom podnikov
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Všetky informácie týkajúce sa realizácie projektu nájdete na jeho web stránke, ktoré sú
dostupné v troch jazykoch, na nasledovnej adrese: http://www.faf.asso.fr/passemploi
Stretnutie vo Villejuif
Štvrté nadnárodné stretnutie, ktorého sa zúčastnili partneri projektu PASSEMPLOI, sa
uskutočnilo vo Villejuif (Francúzsko), v dňoch 1. a 2. decembra2009.
Toto stretnutie nám umožnilo prezentovať moduly, tak ako boli spracované vo Francúzsku,
Taliansku a na Slovensku, vymeniť si poznatky z prvých realizovaných testov v spolupráci s
podnikmi a sprostredkovateľskými organizáciami a dohodnúť sa na harmonograme práce v
najbližších mesiacoch.
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Návšteva Centra Guinot
Projektoví partneri mali možnosť navštíviť v
pondelok 30 novembra Centrum Paula a Liliany
Guinotovcov a dozvedieť sa o službách, ktoré
poskytujú:
- Centrum profesionálnej reedukácie
- Centrum informácií
Slovenských
partnerov
veľmi
zaujímalo
vzdelávanie v kurze «Call centrum » a radi by v s
Centrom spolupracovali v tomto type vzdelávania.

Významný nepriamy dopad projektu, slovenskí
partneri odovzdali Centru Guinot 2 písacie stroje
Tatrapoint, ktoré vo Francúzsku nedostať.

Schválenie spoločného kmeňa
Partneri schválili spoločný kmeň 4 modulov, ktoré budú realizované v týchto 3 krajinách, ponúknutých pre
podniky a organizácie, ktorých úlohou je sprostredkovanie práce.
Každý partner potom rozvinul, vo väzbe na miestny kontext a odozvu od budúcich stážistov, jeden alebo
viacero modulov.
Vzniknuté odchýlky sa nejavia ako skutočné vybočenie
organizačných prístupov, čo môže projekt len obohatiť.
Názov

Ciele

témy, ale ako rôznosť pedagogických a
Obsah

Spôsoby výučby

Definície
1. Modul: Zrakové postihnutie Spoznať formy zrakového postihnutia, Typy zrakového postihnutia
Lektori sa rozhodnú v otázke
a kompenzácia
jeho dôsledky na ľudí a možné
Dopady na ľudí so zrakovým
dĺžky a spôsobu výučby
kompenzácie
postihnutím
(v učebni alebo distančne)
Humánne kompenzácie
technické kompenzácie
Správanie sa v styku s osobou so
zrakovým postihnutím (doprovod,
…)
Spoznať a ovládať právny rámec
Zákony
2. Modul: Legislatívne
týkajúci sa zamestnávania osôb so Finančná pomoc na kompenzovanie
Lektori sa rozhodnú v otázke
aspekty
zrakovým postihnutím a identifikovať postihnutia
dĺžky a spôsobu výučby
špeciálnu sieť pomoci (doprovodu) pre Siete
(v učebni alebo distančne)
pracovníkov so zdravotným
postihnutím
Identifikovať príležitosti pracovného Úloha referenta pre ZP
3. Modul: Zamestnávanie a
miesta v rámci podniku, ktoré by
Identifikácia pracovných miest
Lektori sa rozhodnú v otázke
udržanie si zamestnania
mohlo ponúknuté osobe so zrakovým Zamestnanie osoby so ZP
dĺžky a spôsobu výučby
postihnutím, vytvoriť procedúru
Úprava pracoviska
(v učebni alebo distančne)
výberu a účinného udržania si
Sensibilizácia pracovných tímov
pracovného miesta.
Udržanie si zamestnania
Zabezpečiť istotu pre profesionálne Rozhovory / bilancie kompetencií
Lektori sa rozhodnú v otázke
4. Modul: Profesionálny rast
uplatnenie sa ľuďom so zrakovým Profesijné vzdelávanie
dĺžky a spôsobu výučby (v učebni
postihnutím
Rozvoj kariéry
alebo distančne)
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Overovanie na Slovensku
Obaja slovenskí partneri pracovali spolu s cieľom spoločnej konštrukcie dvoch vzdelávacích kurzov.
Kurz pre interného mediátora sa skladá z 8 modulov :
- prezentovanie funkcie mediátora
- problematika zrakového postihnutia
- problematika zamestnávania osôb so zrakovým postihnutím
- legislatíva dotýkajúca sa zamestnávania ľudí so zrakovým postihnutím
- psychologické aspekty
- metodika evaluácie
- všeobecné poznatky o riadení/organizácii firiem
- inštitucionálne siete
Týchto 8 modulov je rozdelených do 6 dní výučby, a to 3-krát po dva dni: dva dni vo februári, dva dni v
marci a dva dni v apríli 2010.
Budú v nich prednášať lektori z Poradenského centra, z Únie nevidiacich Slovenska a externí experti.
Vzdelávanie pre externých mediátorov má 5 modulov:
- problematika zrakového postihnutia
- problematika zamestnávania osôb so zrakovým postihnutím
- svet podnikov
- legislatívne aspekty
- inštitucionálne siete
4 moduly budú lektorsky zabezpečovať pracovníci UNSS, lektora na modul svet podnikov poskytne
poradesnké centrum.
Dĺžka výučby modulov ani spôsob spôsob výučby neboli ešte schválené, časť modulov sa môže učiť
distančnou formou.
Kontakty :

Poradenské centrum: pán Jozef HOSMAJ : rpicpb@nextra.sk
UNSS: pani Timea HÓKOVÁ : hokova@unss.sk

Overovanie v Taliansku
Talianski partneri dali prednosť dvom nezávislým cestám pri animácii modulov:
IRIFOR ponúkne vzdelávanie 4 modulov cez svoju distančnú vzdelávaciu platformu a cez vytvorenie
virtuálnej triedy, ktorá umožní výmeny názorov a informácií medzi stážistami a lektorom.
Platforma je dostupná na nasledovnej adrese: www.uic.coruscall.com
TECFOR ponúka 4 moduly spoločného vzdelávania pre oboch mediátorov, v rozsahu 40 hodín, za ktorými
bude nasledovať «kaučing» po 8 hodín pre každú skupinu mediátorov.
Bola vytvorená pracovná skupina, zložená z budúcich lektorov. Zastúpení sú: 2 odborníci na aktívnu politiku
práce z Provincie Turína, jeden odborník z Únie nevidiacich, z pobočky v Turíne, jeden právnik, 2 pracovníci
odboru ľudských zdrojov z podnikov, ktoré sú členmi konzorcia TECFOR, jeden lektor.
Overovanie začne vo februári 2010 a uskutoční sa v priebehu jedného mesiaca.
Kontakty :

IRIFOR: pán Orlando PALADINO : segretario.generale.irifor@gmail.com
TECFOR: pani Federica ZARDO : federica.zardo@sogesnetwork.eu
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Overovanie vo Francúzsku
Francúzski partneri spolupracovali pri tvorbe 4 spoločných modulov.
Pedagogický prístup jednotlivých organizácií je však odlišný:
Združenie Paul Guinot navrhuje kurz trvajúci 4 dni, overenie v praxi je plánované na koniec marca (prvé dva
dni) a na koniec apríla (druhé dva dni) pre oba kurzy.
Vzdelávať budú v širokej miere odborníci, pracovníci prezentovaných organizácií (AGEFIHP, FIPHFP, …)
alebo zamestnanci so zrakovým postihnutím.
Francúzska únia nevidiacich (FAF)sa bude viac zameriavať na malé a stredne veľké firmy a ponúkne
vzdelávanie trvajúce jeden deň v mesiaci po dobu 5 mesiacov.
Lektori budú viac dbať na aktívne pôsobenie «stážistov», aby títo úplne nasiakli poskytované informácie a
boli schopní uplatniť ich v samotných firmách.
Overovanie sa uskutoční od februára do mája 2010.
Kontakty :

Združenie Paul Guinot: pani Marcela ROJAS : mrojas@guinot.asso.fr
FAF : pani Céline CHABOT : c.chabot@faf.asso.fr

Plán práce na rok 2010
Overovania modulov sa bude realizovať od februára do mája 2010.
Spolu to bude 10 kurzov, ktoré sú už teraz naplánované:
- 6 kurzov vo Francúzku
- 2 kurzy v Taliansku
- 2 kurzy na Slovensku
Dúfame, že poskytneme nové kompetencie pre 80 ľudí, čo môže byť len prínosom v zmysle zmeny mentality
a nakoniec aj prínosom v prístupe k práci alebo k udržaniu si práce pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Už odteraz pracujeme na tom, aby sme našli spôsob hodnotenia kurzov, tak pre učiacich sa ako aj pre
vyučujúcich, aby výstup tohto overenia mohol byť schválený tými, ktorí ho absolvovali tak po stránke
obsahu, formy ako aj pridanej hodnoty.
Budúce stretnutie sa uskutoční v Ríme, v dňoch 20. a 21. mája 2010 a jeho cieľom bude zhodnotenie
výsledkov realizovaných overení a pripraviť záverečný seminár, ktorý sa v priebehu septembra 2010
uskutoční v Paríži.
Tento seminár bude príležitosťou prezentovať a šíriť celkové výsledky projektu.
Ľudia, ktorí sa zúčastnili práce na projekte aj tí, ktorí sa zúčastnili vzdelávania, budú naň pozvaní, spolu so
zástupcami združení, ktoré sú členmi Európskej únie nevidiacich, aby naša práca bola šírená v čo najširšom
meradle.
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