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Projekt PASSEMPLOI

Európsky program Leonardo da Vinci aktívne
podporuje nadnárodnú kooperáciu medzi
aktívnymi odbornými organizáciami pôsobiacimi
v oblasti celoživotného vzdelávania.
Jednou z hlavných misii programu je prispieť k
transformácii našich vzdelávacích systémov
prostredníctvom kofinancovania nadnárodných
projektov. V minulosti sa Leonardo da Vinci
zameriaval na projekty inovácií, ktorých cieľom
bolo zlepšiť kvalitu vzdelávacích systémov
prostredníctvom rozvoja inovatívnych politík,
obsahov, metód a procedúr v oblasti výchovy a
odborného vzdelávania.
Cieľom nových projektov transferu inovácií je
zúžitkovať dobrú prax pochádzajúcu z
predchádzajúceho programovacieho obdobia alebo
iné dobré skúsenosti, ktoré si budú partneri
osvojovať, adaptovať a prenášať do nových
geografických zón alebo do nových sektorov
ekonomiky.

V mnohých krajinách Európy sa ešte aj dnes
odhaduje miera nezamestnanosti nevidiacich osôb
v produktívnom veku na viac ako 70 %. Populácia
zrakovo
postihnutých
ľudí
má
mieru
nezamestnanosti vysoko prekračujúcu ostatnú
populáciu, rekordná miera (viac ako 50%) bola
zaznamená v Nemecku, Anglicku, Francúzsku
alebo Dánsku a v Luxembursku. A to aj napriek
tomu, že tri z týchto krajín prijali zákon o ochrane
zamestnania pre postihnuté osoby, štyri z týchto
krajín majú chránený sektor.
Projekt Mostík k zamestnaniu (používa sa
francúzska skratka PASSEMPLOI) má za cieľ
trvalo zlepšiť podmienky pre zamestnávanie
zrakovo
postihnutých
ľudí
aktívnym
prekonávaním prekážok medzi prostredím
sprostredkovania zamestnania a svetom podnikov,
teda
prekonávaním
prekážok
brániacim
profesionálnu integráciou zrakovo postihnutej
populácie so zámerom vytvoriť trvalý mostík
medzi «sprostredkovateľským prostredím» a
«svetom podnikov».
Výsledku projektu EUJOBMEDIATOR, ktorého
kontraktorom bola organizácia Mission Locale z
Agen, budú počas tohto projektu adaptované a
prenesené do inej cieľovej skupiny..

Valorizácia
Valorizácia musí byť neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích projektov, ktoré sú podporené programom
Leonardo da Vinci. Stratégia valorizácie, programovaní a rozpočtovaná od doby vypracovania projektu
musí umožniť, aby výsledky projektu boli dlhodobo využiteľné aj po ukončení financovania projektu
Európskym spoločenstvom.
Liste PASSEMPLOI, šírený prostredníctvom e-mailov, vás bude pravidelne informovať o napredovaní
projektu..
Príjemné čítanie …

Vytvorené partnerstvo
Koordinácia: Francúzska federácia nevidiacich
– Paríž (Francúzsko)
Partneri:
Združenie Paul Guinot – Villejuif (Francúzsko)
 Európska únia nevidiacich – Paríž (Francúzsko)
 Inštitút pre výskum, vzdelávanie a rehabilitáciu
– Rím (Taliansko)
 TECFOR – Turín (Taliansko)
 Regionálne poradenské a informačné centrum
– Považská Bystrica (Slovensko)
 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
– Bratislava, (Slovensko)

Fédération des Aveugles de France
58 avenue Bosquet 75007 Paris - France
Tel : 00 33 1 44 42 91 91
Kontakt : Céline CHABOT
e-mail : c.chabot@faf.asso.fr

FAF bola založená nevidiacimi v roku 1917 za účelom
zlepšenia morálneho, intelektuálneho a sociálneho
života všetkých nevidiacich, vo Francúzsku, aj v
zahraničí. Za organizáciu verejného záujmu bola
uznaná 27. augusta 1921 a je otvorená pre všetkých
zrakovo postihnutých ľudí bez výnimky. Jej poslaním je
umožniť integráciu všetkým, ktorí nevidia alebo vidia
veľmi zle.
Spolu so svojimi členmi a zoskupením sympatizantov
pochádzajúcich zo všetkých regiónov Francúzska a
zámorských území, podniká Federácia mnohé aktivity v
prospech zrakovo postihnutých: sociálna pomoc v
každodennom živote, opatrovanie a integrácia zrakovo
postihnutých detí, pomoc pri sociálnej a profesionálnej
integrácií, pomoc pri získaní zamestnania, prideľovanie
vodiacich psov,…

Association Paul Guinot
24/26 boulevard Chastenet de Géry
94814 Villejuif cedex - France
Tel : 00 33 1 46 78 01 00
Kontakt : Françoise PECHARDE
E-mail : fpecharde@guinot.asso.fr

Združenie Paul Guinot, uznané za organizáciu
verejného záujmu v roku 1928, má za cieľ « realizovať
na národnej úrovni aktivity sociálnej a profesionálnej
integrácie nevidiacich a zrakov postihnutých ľudí».
Združenie riadi:
1) Jedno centrum profesionálnej reedukácie (CRP),
akreditované na 100 miest, z toho 65 v internáte.
Poskytované kurzy: Pracovník recepcie a informátor,
Developer v informatike, Pohybová liečba.
2) Jedno poradenské centrum , ktoré má oddelenie
celoživotného vzdelávania, Centrum evaluácie,
poradenstva a expertíz Ile de France a podporné služby
pre profesionálne bilancie (bilancie kompetencií).

Európska únia nevidiacich (UEA), založená v roku
1984, je mimovládnou európskou neziskovou
organizáciou. Vytvára európsky regionálny priestor v
rámci Svetovej únie nevidiacich a považuje sa za
jediného reprezentanta nevidiacich a slabozrakých ľudí
žijúcich na európskom kontinente.

Union Européenne des Aveugles
58 avenue Bosquet 75007 Paris - France
Tel : 00 33 1 47 05 38 20
Kontakt : Mokrane BOUSSAID
E-mail : ebuoffice@euroblind.org

Európska únia nevidiacich, prostredníctvom svojho
privilegovaného postavenia na "čele európskej siete"
združuje 45 združení, bude zodpovedná hlavne za
valorizáciu a šírenie výsledkov projektu Mostík k
zamestnaniu.

Inštitút
pre
výskum,
rehabilitáciu (I.Ri.Fo.R.)

vzdelávanie

a

Via Borgognona, 38 00187 Rome – Italie
Tel : 00 39 06 69 98 83 05
Kontakt : Orlando PALADINO
E-mail : segrgen@uiciechi.it

TECFOR
39 bis Corso Matteotti 10121 Turin – Italie
Tel : 00390115638700
Kontakt : Fédérica ZARDO
E-mail : federica.zardo@sogesnetwork.eu

Regionálne poradenské a informačné centrum
M.R Štefánika 157/45
01701 Považská Bystrica – Slovenská rep.
Tel : 00 421 42 43 25 553
Kontakt : Jozef HOSMAJ
E-mail : rpicpb@nextra.sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1 ; 84250 Bratislava – Rep Slovaque
Tel : 00 421 26 54 20 844
Kontakt : Branislav MAMOJKA

E-mail : mamojka@unss.sk

I.Ri.Fo.R bol založený Talianskou úniou nevidiacich
22. februára 1991 a má úplnú administratívnu a
vedeckú nezávislosť. Zaoberá sa výskumom v oblasti
vzdelávania, výchovy a profesionálnej orientácie a
skúma problémy spojené s možnosťou profesionálnej
integrácie pre zrakovo postihnutých a inak
postihnutých ľudí.. Skúma nové profesionálne
príležitosti ponúkané tejto cieľovej skupine
prostredníctvom nových technológií.

Konzorcium Tecfor je združením podnikov, založené
v roku 1990 s cieľom rozvíjať vzdelávacie a poradenské
aktivity v podnikoch.
Úlohou
konzorcia
je
podporovať
výskum,
experimentácie a realizáciu takých vzdelávacích aktivít,
ktoré by rozvíjali nové organizačné modely
konkurencie schopných podnikov.
Regionálne poradenské a informačné centrum je
neziskovou, mimovládnou organizáciou, ktorej
poslaním je podpora MSP. Poskytuje nasledovné
služby: poradenstvo, projekty rozvoja podnikov,
vzdelávanie zamestnancov a manažérov podnikov, ...

Cieľom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je
zlepšovať kvalitu života zrakovo postihnutých ľudí,
hlavne
prostredníctvom
výchovy,
odborného
vzdelávania a zamestnania.
UNSS má veľké skúsenosti s národnými a
nadnárodnými projektmi v oblasti zamestnateľnosti a
zamestnanosti.

Ciele projektu
 Zlepšiť, trvalým spôsobom, podmienky pre profesionálnu integráciu zrakovo postihnutých ľudí,
prekonávaním prekážok medzi prostredím sprostredkovania zamestnania a svetom podnikov, teda
prekonávaním bŕzd profesionálnej integrácie zrakovo postihnutej populácie so zámerom vytvoriť trvalý
mostík medzi «sprostredkovateľským prostredím» a «svetom podnikov».
 prostredníctvom priameho partnerstva medzi:
- organizáciami pracujúcimi so zrakovo postihnutými ľuďmi
- vzdelávacími organizáciami/poradenskými organizácami z oblasti sprostredkovania práce
- podnikmi.

Očakávané výsledky
1/ Charta určená poradcom pre vzdelávanie, zamestnanie a podnikom
2/ Vzdelávací modul pre interných mediátorov (využiteľný pre organizácie poskytujúce poradenstvo pre
zamestnanie, vzdelávacie strediská,…)
3/ Vzdelávací modul pre externých mediátorov (využiteľný pre podniky, odborné organizácie, združenia
zamestnávateľov,…)
4/ Manuál dobrej praxe: komunikačná/senzibilizačná brožúra určená pre sprostredkovateľské a poradenské
organizácie v oblasti vzdelávania a zamestnania a súkromnú sféru
5/ Web stránka/databáza údajov pre celú verejnosť a dostupná pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých
ľudí
6/ Akčný plán pre každého partnera ako čeliť rôznym existujúcim brzdám
pokračovania realizácie a transferu výsledkov po skončení projektu.

s popisom spôsobov

7/Pomôcky na sledovanie a postup riadenia kvality projektu: referenčné rámce hodnotenia, ukazovatele,
tabuľky,....… určené projektovým partnerom.

Úvodné stretnutie projektu sa konalo v Paríži od
12. do 14. novembra 2008.
Na ňom sme sa vzájomne spoznali a naplánovili si
prácu na dva nadchádzajúce roky.
Srdečná vďaka všetkým a čoskoro dovidenia.

