PASSEMPLOI
List č. 5 – Júl 2010
Projekt Mostíky ku zamestnaniu – PASSEMPLOI, spolufinancovaný Európskou úniou v
rámci programu Leonardo da Vinci má za cieľ trvalo zlepšiť podmienky pre zamestnávanie
ľudí so zrakovým postihnutím prekonávaním prekážok medzi prostredím sprostredkovania
zamestnania a svetom podnikov
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Všetky informácie ohľadne realizácie projektu nájdete na web stránke , v troch jazykoch na
nasledovnej adrese: http://www.faf.asso.fr/passemploi
Stretnutie v Ríme
Piate nadnárodné stretnutie, na ktorom sa stretli všetci partneri projektu PASSEMPLOI, sa
konalo v Ríme (Taliansko) v dňoch 20. a 21. mája 2010.
Toto stretnutie nám umožnilo zostaviť prvé bilancie overovaní modulov PASSEMPLOI,
ktoré sa konali vo Francúzsku, Taliansku a na Slovensku, prediskutovať organizáciu
záverečného seminára, ktorý sa uskutoční 24. a 25. septembra a uvažovať o udržateľnosti
našej práce, ktorú realizujeme už dva roky.

1

Overovanie modulov vo Francúzsku

Združenie Paul Guinot a Francúzska federácia nevidiacich a zrakovo postihnutých ľudí overovali v čase od
februára do mája 4 vzdelávacie moduly vyvinuté v rámci projektu PASSEMPLOI.
Asi päťdesiat účastníkov sa vyškolilo počas týchto modulov, predovšetkým z kraja Ile-de-France, ale niektorí
pochádzali aj z Normandie alebo Akitánska. Ďakujeme im za to, že boli ochotní cestovať.
Účastníci boli z rôznych inštitúcií, verejných a súkromných podnikov, pracovníci v zdravotníctve, poradcovia
z organizácií Cap Emploi (organizácie sprostredkovania zamestnania pre ľudí so zdravotným postihnutím),
lektori, agentúry sprostredkovaného zamestnania, …
Niekoľko počiatočných konštatovaní:
o Niektoré moduly boli pre účastníkov zaujímavejšie ako iné moduly a účastníci by boli radi,
keby im bolo venované viac času; ale paradoxne si účastníci zároveň mysleli, že celková doba
kurzu 4 dni je veľmi dlhá
o Skutočnosť, že sa kurzu zúčastnili odborníci z rôznych smerov, bola veľmi obohacujúca,
diskusie boli rozsiahle, každý uviedol príklady, s ktorými sa stretol vo svojej praxi.
Kontakty:

FAF: Pani Céline CHABOT: c.chabot@faf.asso.fr
Združenie Paul Guinot: Pani Sylvie PENAULT : spenault@guinot.asso.fr
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Overovanie modulov v Taliansku
Vzdelávanie ponúknuté v Taliansku sa uskutočnilo v spolupráci organizácií IRIFOR, TECFOR a SOGES a
to alternujúcim spôsobom, vzdelávaním v učebni a distančnou formou:
-

Streda 19. mája: úvodný kurz o projekte a o moduloch: popis projektu, štruktúra a úvod k modulom
– podrobnejšie informácie o obsahu, očakávaných výsledkoch – okrúhly stôl a diskusia účastníkov
(podniky/sprostredkovatelia zamestnania) na tému problematiky zrakového postihnutia

-

Distančné vzdelávanie:
o Modul č. 1 (24. júna a 12. júla) 2 hodiny vzdelávania každý deň, ktorých sa zúčastnili dve
rôzne skupiny tak, aby bola zabezpečená účasť maximálneho počtu ľudí bez "preťaženia"
platformy.
Modulu sa zúčastnilo 14 ľudí (9 ľudí pochádzajúcich z Ríma a 5 z Provincie Asti, pričom
všetci pochádzajú z úradu práce "tradičný spôsob sprostredkovania práce a sprostredkovanie
pre ľudí so zdravotným postihnutím“).
o Modul č. 2 (1. a 15. júla) 2 hodiny vzdelávania každý deň, ktorých sa zúčastnili dve rôzne
skupiny. Tohto modulu sa zúčastnilo rovnakých 14 ľudí ako predchádzajúceho modulu.

-

o

Modul č. 3 (6. a 16. júla) 2 hodiny vzdelávania každý deň, ktorých sa zúčastnili dve rôzne
skupiny. Tohto modulu sa zúčastnilo rovnakých 14 ľudí ako predchádzajúcich modulov.

o

Modul č. 4 (8. a 22. júla) 2 hodiny vzdelávania každý deň, ktorých sa zúčastnili dve rôzne
skupiny. Tohto modulu sa zúčastnilo rovnakých 14 ľudí ako predchádzajúcich modulov.

Vzdelávanie v učebni v kancelárii Sogesu: v utorok 13. júla
Modul č. 3 (rozšírená výučba o 4 hodiny): 5 účastníkov (4 z úradu práce, oddelenie služieb pre ľudí so
zdravotným postihnutím z Provincie Asti a jeden podnikateľ)

Kontakty:

TECFOR/SOGES : Federica ZARDO : federica.zardo@sogesnetwork.eu
IRIFOR : Orlando PALADINO : segretariogenerale@irifor.eu
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Overovanie modulov na Slovensku
Oba slovenskí partneri pracovali spoločne na tvorbe dvoch vzdelávacích kurzov.
Vzdelávanie pre referentov malo nakoniec 5 modulov, rozdelených do 5 dní:
- 1. Funkcia interného mediátora a proces prijímania zamestnancov
- 2. Zrakové postihnutie
- 3. Problematika zamestnávania ľudí so zrakovým postihnutím
- 4. Psychologické aspekty v práci mediátora
- 5. Legislatívne aspekty a siete
10 organizácií (verejných aj súkromných) sa zúčastnilo vzdelávania Referentov pre zrakové postihnutie v
podniku, ktoré bolo organizované v kúpeľnom zariadení, od konca marca do začiatku mája 2010, časová
pauza medzi jednotlivými blokmi bola najviac jeden mesiac.
9 ľudí z 3 typov organizácií (verejných aj súkromných) sa zúčastnilo vzdelávania Referentov pre zrakové
postihnutie v sprostredkovateľskej organizácii, ktoré sa konalo od polovice apríla do polovice mája 2010.
Kontakty:

Regionálne poradenské a informačné centrum: Pán Jozef HOSMAJ : rpicpb@nextra.sk
UNSS: Pani Timea HÓKOVÁ : hokova@unss.sk

Záverečný seminár
Záverečný seminár PASSEMPLOI nazvaný «Zrakové postihnutie a zamestnanie: uspieť spoločne» sa
bude konať v dňoch 24. a 25. septembra 2010.
Seminár sa bude organizovať v piatok 24. septembra v Inštitúte videnia a 25. septembra dopoludnia v
priestoroch FAFu.
Výber miesta konania je veľmi symbolický, nakoľko Inštitút videnia je výskumné centrum, inaugurované v
decembri 2008, ktoré sa zameriava na výskum očných chorôb a na výskum paliatívnych riešení, ktoré
umožňujú zlepšovať každodenný život ľuďom so zrakovým postihnutím.
Inštitút je úzko spojený s dvoma veľkými výskumnými ústavmi: INSERM (Národný inštitút zdravia
v medicínskeho výskumu = Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) a CNRS (Národné
centrum vedeckého výskumu = Centre National de Recherche Scientifique), s Univerzitou Pierra a Márie
Curie, so slepeckou nemocnicou (ľ Hôpital des Quinze-Vingts), a FAFom. Pracuje v nej 180 vedeckých
pracovníkov, ako aj 30 nemocničných pracovníkov.
Kontakty : European Blind Union : Romain FERRETTI : ebuprojects@euroblind.org
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Seminár PASSEMPLOI
«Zrakové postihnutie a zamestnanie: uspieť spoločne»
24. septembra 2010
9.00 hod.

Príchod účastníkov

9.30 hod.

Otvorenie seminára
Vincent MICHEL (Prezident FAFu)
Mokrane BOUSSAID (Riaditeľ EBU)

10.00 hod.

Podmienku prístupu k zamestnaniu pre ľudí so zrakovým postihnutím « The hidden
majority » Prezentácia zástupcom EBU štúdie vykonanej v Európe

10.30 hod.

Kontext projektu PASSEMPLOI: politiky zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím
Francúzsko/Taliansko/Slovensko

11.00 hod.

Prestávka na kávu

11.30 hod.

Výsledky projektu: prezentácia + svedectvá
Všeobecná prezentácia: realizácia/vyskytnuté problémy (15 minút)
Taliansko (45 minút)

12.30 hod.

Obed

14.00 hod.

Výsledky projektu: prezentácia + svedectvá
Slovensko (45 minút)
Francúzsko (45 minút)
Otázky v sále (15 minút)

15.45 hod.

Prestávka na kávu

16.15 hod..

Čo sa stane s modulmi PASSEMPLOI ? Francúzsko/Taliansko/Slovensko
Seminár PASSEMPLOI
«Zrakové postihnutie a zamestnanie: uspieť spoločne»
25. septembra 2010

8.30 hod.

Príchod účastníkov

9.00 hod.

1. Okrúhly stôl: Ako riadiť medziľudské vzťahy počas začlenenia sa pracovníka so zrakovým
postihnutím do kolektívu?

10.00 hod.

2. Okrúhly stôl: Aký je prístup ku vzdelávaniu pre ľudí so zrakovým postihnutím?

11.00 hod.

Prestávka na kávu

11.30 hod.

3. Okrúhly stôl: Zakladanie podnikov

12.30 hod.

Závery

13.00 hod.

Ukončenie seminára
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