Integracyjne Zespoły
Wspierające
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stają się
kolegami z pracy

Projekt
„Równe szanse dla wszystkich” – cel ten wyznaczony został
przez Komisję Europejską, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
Wiele pomysłów związanych z integracją w miejscu pracy
zostało już zastosowanych w praktyce.
Jednakże osoby niepełnosprawne nie mają nadal możliwości
podjęcia pracy w sektorze socjalnym.
W latach 2003 – 2006 wdrożyliśmy model szkoleń integracyjnych przeznaczonych dla osób z trudnościami w
uczeniu się chcących znaleźć zatrudnienie jako asystenci
osób niepełnosprawnych. W ten sposób po raz pierwszy w
historii osoby niepełnosprawne miały możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych w sektorze socjalnym.
Obecnie

realizowany

wszystkim

na

projekt

IBB2

umożliwieniu

skupia

przejścia

się

od

przede

szkolenia

zawodowego do zatrudnienia. Przyjęte systemy wsparcia dla
pracodawcy oraz całego zespołu pracowniczego, jak również
dla osób z trudnościami w uczeniu się, które w przyszłości
staną się współpracownikami – spowodują, że przejście to
będzie dla wszystkich satysfakcjonujące i korzystne.

Wyzwania i nowe możliwości
Największym

wyzwaniem

jest

obecnie

uświadomienie

sobie, że tradycyjne role społeczne uległy zmianie: osoby z
trudnościami w uczeniu się przestały być klientami, a stały
się kolegami z pracy.
Stworzenie

zespołów

integracyjnych

wyzwoli

sytuację,

która będzie korzystna dla wszystkich uczestników:
• Otworzenie sektora socjalnego jako nowego miejsca
zatrudnienia osób z trudnościami w uczeniu się;
• Poszerzenie
zespołów

perspektyw
pracowniczych,

tworzenia

integracyjnych

angażujących

wszystkich

uczestników;
• Wzbogacenie

życia

społecznego

zarządzaniu różnorodnością.

dzięki

aktywnemu

zarządzaniu różnorodnością.

Oczekiwane rezultaty
Nadrzędnym celem projektu IBB2 jest stworzenie spójnego modelu
wsparcia skupiającego się na zarządzaniu różnorodnością oraz na systemie
mentorskim:
• Tworzenie nowych zawodów w sektorze socjalnym oraz stwarzanie
odpowiednich warunków na rynku pracy;
• Opracowanie instruktaży dla wdrożenia modelu mentorskiego w krajach
partnerskich;
• Opracowanie

koncepcji

szkoleń

i

materiałów

szkoleniowych

umożliwiających wprowadzenie w praktyce integracyjnych wspierających
zespołów pracowniczych.

Wiadomości
Aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością intelektualną podjęcie
satysfakcjonującej pracy w sektorze socjalnym, konieczne jest odpowiednie
przygotowanie ich przyszłego środowiska pracy. W tym celu partnerzy
projektu

IBB2

opracowali

koncepcję

szkolenia

przeznaczonego

dla

„Trenerów Różnorodności” (Diversity Coach). Osoba pragnąca zostać
„trenerem

różnorodności”

powinna

mieć

bogate

doświadczenie

w

dziedzinie wprowadzania osób z niepełnosprawnością intelektualną na
rynek pracy. Podczas jednodniowego szkolenia zostaną przekazane
podstawy
zasady

Zarządzania
systemu

(Diversity

Różnorodnością

mentorskiego

Management) oraz

przeznaczonego

dla

osób

z

niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy zostaną również wyposażeni
w

instrukcje

i

organizowanych

narzędzia
w

niezbędne

przyszłym

do

miejscu

przygotowania
pracy,

na

warsztatów

temat

różnic

występujących między ludźmi.
Ponadto

partnerzy

projektu

opracowali

platformę

internetową

dla

przyszłych Trenerów Różnorodności. Platforma ta umożliwi wymianę
doświadczeń oraz dzielenie się informacjami na temat różnorodności ludzi
oraz na temat systemu mentorskiego. Dzięki temu przyszli Trenerzy
Różnorodności

będą

mogli

wspólnie

organizować

szkolenia

dla

potencjalnych współpracowników niepełnosprawnych opiekunów osób
niepełnosprawnych.

Celem

tych

szkoleń

będzie

przygotowanie

pracowników wywodzących się z projektu IBB (a więc niepełnosprawnych
intelektualnie)

do

pełnienia

roli

mentora

wobec

innych

osób

niepełnosprawnych. Trenerzy Różnorodności będą także prowadzili w
różnych instytucjach socjalnych warsztaty na temat różnic występujących
między ludźmi. Wszystkie te działania przyczynią się do przystosowania
środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Dalsze informacje znajdują się na naszej stronie internetowej:

www.lebenshilfe-guv.at/ibb2
Żeby przesuwać wasze od naszego przesyłania pocztą listy, sprawiać
przyjemność kontakt Barbara.szostak@dacszanse.neostrada.pl

