SPANISH POSTER

SUVOT: Cocinando la formación profesional
CONTEXTO
La enfermedad mental viene generalmente acompaña de un estigma social tan profundo que la Organización
Mundial de la Salud y la Asociación Mundial de Psiquiatría han identificado este problema como un tema
prioritario a abordar. Las encuestas revelan una tasa de 3 a 5 veces más alta de desempleo en las personas
con enfermedad mental con respecto al resto de la población, a pesar de que los estudios muestran que la
mayoría de las personas con trastornos mentales graves son capaces y están dispuestas a trabajar.
El proyecto SUVOT surge ante la necesidad de acabar con el estigma social que acompaña a la enfermedad
mental y que dificulta la incorporación de este colectivo al mercado laboral. Cuatro organizaciones de
Eslovenia, Polonia, Alemania y España, dedicadas a formar personas con discapacidad y/o enfermedad
mental, han detectado esta necesidad y han unido esfuerzos para mejorar las oportunidades formativas, de
aprendizaje y de incorporación al empleo de este colectivo.

OBJETIVOS
Desarrollo de un modelo de formación profesional innovador que, a través de la utilización de metodologías
de simulación y aprendizaje experiencial, facilite la adquisición de habilidades personales y sociales de
personas con enfermedad mental para ejercer un trabajo en el sector de la cocina.

ACCIONES






Diseño y producción de un set de herramientas didácticas para la formación en cocina, a través de
técnicas de sociodrama, que incluirá un manual para los formadores, un libro de texto para los alumnos y
un DVD con ejemplos prácticos.
Implementación de un curso de formación para formadores en Alemania sobre el plan de formación
profesional en cocina y sobre la metodología de simulación.
Implementación de cursos piloto de un año de duración para formación de 30 personas con enfermedad
mental en España, Alemania y Eslovenia.
Creación y mantenimiento de una plataforma web que incluirá información sobre los cursos formativos,
material didáctico y recetas de cocina.

SLOVENIAN POSTER
SUVOT – 'začinjeno' poklicno usposabljanje

Projekt so finančno podprli:

OZADJE PROJEKTA:
Duševne bolezni še vedno spremlja močna stigma, zaradi
česar sta Svetovna zdravstvena organizacija in Svetovno
združenje psihiatrov le-to postavila kot eno od prednostnih
področij v prihodnjih letih. Raziskave so pokazale, da je pri
osebah s težavami v duševnem zdravju v primerjavi z ostalo
populacijo nezaposlenost 3- do 5-krat večja, kljub temu, da
zadnje raziskave kažejo, da so osebe s težavami v duševnem
zdravju sposobne delati in si tega tudi želijo.
Projekt SUVOT je nastal iz potrebe po zmanjševanju stigme,
ki je vezana na duševne bolezni in vpliva na vključevanje
ciljne skupine na trg delovne sile. Štiri organizacije iz
Slovenije, Poljske, Nemčije in Španije so prepoznale takšno
potrebo in so združile moči, da bi izboljšale možnosti za
poklicno usposabljanje in izobraževanje prav za ciljno
populacijo oseb z invalidnostmi oz. oseb s težavami v
duševnem zdravju ter povečale njihove možnosti za iskanje
zaposlitve.

AKTIVNOSTI:







Oblikovanje in izdelava učnih
materialov in pripomočkov za
usposabljanje na področju kuharstva s
pomočjo uporabe tehnike sociodrame,
vključujoč priročnik za trenerje, knjigo
za študente in DVD s praktičnimi
primeri.
Usposabljanje trenerjev o SUVOT
kurikulumu in simulacijski metodologiji.
Implementacija enoletnega pilotskega
projekta treninga, v katerega bo
vključeno 30 oseb s težavami v
duševnem zdravju v Španiji, Nemčiji in
Sloveniji.
Vzpostavitev in vzdrževanje internetne
platforme, ki vključuje informacije o

CILJI:


Razvoj inovativnega modela poklicnega usposabljanja
skozi uporabo simulacijskih metodologij in
izkustvenega učenja. Osebe s težavami v duševnem
zdravju pridobivajo osebnostne in socialne veščine, ki
so potrebne za delo na področju gastronomije.

GERMAN POSTER

SUVOT-Spicing Up Vocational Training (dt. Ausbildung “nachwürzen“)

Finanziert von: Europäische Kommission,
Ausführende Agentur für Bildung, Audiovisuelles
und Kultur (EACEA)
Programm: Programm für lebenslanges Lernen,
Leonardo Da Vinci

ZUSAMMENHANG

MAßNAHMEN

Nach wie vor wird psychische Beeinträchtigung von
einem sozialen Stigma begleitet. Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die World
Psychiatric Association haben diesen Zustand nun ins
Visier genommen, um dieses Problem zu bekämpfen.
Umfragen zeigen eine drei bis fünfmal höhere
Arbeitslosenrate psychisch beeinträchtigter Menschen
im Vergleich zur restlichen Bevölkerung, obwohl
frühere Erhebungen klar zeigen, dass die Mehrheit
dieser Gruppe arbeiten will und dazu fähig ist.

- Anfertigung eines Handbuchs mit Lehrmaterial
im Bereich Kochen, unterstützt durch
psychologische Begleitung. Zusätzlich werden
ein Lehrplan, ein Arbeitsbuch für die
Teilnehmer und eine DVD mit praktischen
Beispielen entwickelt.

Vor diesem Hintergrund entstand das Projekt SUVOT
mit der Zielsetzung, einen Teil dazu beizutragen, dieses
soziale Stigma zu beenden, welches psychisch
beeinträchtigten Menschen den Eintritt in den
Arbeitsmarkt erschwert. Vier Organisationen aus
Slowenien, Polen, Spanien und Deutschland bekämpfen
nun gemeinsam diesen Zustand und unternehmen
Anstrengungen, Ausbildungsmöglichkeiten und
Bildungsangebote für Menschen mit Behinderung
und/oder psychischer Beeinträchtigung zu verbessern,
um deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.

- Implementierung eines einjährigen PilotKurses für 30 Teilnehmer aus Spanien,
Slowenien und Deutschland.

- Trainer werden darin ausgebildet, den SUVOT
Lehrplan zu vermitteln und die Methode
“Lernen durch Simulation“ anzuwenden.

- Erstellung und Pflege einer Internetplattform
mit Informationen bzgl. der
Ausbildungslehrgänge, didaktischem Material
und Kochrezepten.

ZIELE
Entwicklung eines innovativen Ausbildungsmodells mit Hilfe von
Simulationsmethodik und erlebnisorientiertem Lernen, um Menschen
mit psychischer Beeinträchtigung mit persönlichen und sozialen
Fertigkeiten auszustatten, die bei der Arbeit in einer Küche notwendig
sind.

POLISH POSTER

Projekt SUVOT - Szkolenia zawodowe “ze smakiem”

Dofinansowanie:
Komisja Europejska, Agencja Edukacji, Sztuk
audiowizualnych i Kultury (EACEA)
Program: Uczenie się przez całe życie, Leonardo
Da Vinci

WPROWADZENIE

DZIAŁANIA

Z chorobą umysłową związanych jest tak dużo
społecznych uprzedzeń, że Światowa Organizacja
Zdrowia i Światowe Stowarzyszenie Psychiatryczne
uznały to za jeden z naglących problemów, którymi
należy się zająć. Statystyki wskazują, że wskaźnik
bezrobocia jest od 3 do 5 razy wyższy dla osób
cierpiących na chorobę psychiczną, niż w pozostałej
części społeczeństwa. Badania ewidentnie wykazują, że
większość osób z ciężką niepełnosprawnością
psychiczną jest w stanie i chce pracować.

- Przygotowanie i wydanie materiałów
dydaktycznych, wykorzystujących socjodramę,
pomocnych w szkoleniach zawodowych dla
kucharzy, w tym podręcznika dla trenerów,
uczestników oraz filmu na DVD z praktycznymi
przykładami zajęć.

Projekt SUVOT narodził się z potrzeby przezwyciężenia
uprzedzeń i stereotypów związanych z chorobą
umysłową, które utrudniają takim osobom wejście na
rynek pracy. Cztery instytucje ze Słowenii, Polski,
Niemiec i Hiszpanii połączyły siły, aby zwiększyć
możliwości szkoleń i nauki dla osób niepełnosprawnych
i/lub chorych psychicznie, zwiększając ich szanse na
znalezienie pracy.

Szkolenia dla trenerów na temat uczenia
zawodu
z
wykorzystaniem
metodyki
symulacyjnej
- Przeprowadzenie rocznego programu szkoleń
pilotażowych dla 30 osób chorych psychicznie z
Hiszpanii, Niemczech i Słowenii.
- Stworzenie i prowadzenie strony internetowej
z informacjami na temat programu szkoleń,
materiałami dydaktycznymi i przepisami
kulinarnymi.

CELE
Stworzenie innowacyjnego modelu szkoleń zawodowych poprzez metodykę symulacyjną i uczenie się przez
doświadczenie, aby wyposażyć osoby chore psychicznie w umiejętności osobiste i społeczne potrzebne do
pracy w gastronomii.

