Integracyjne Zespoły Wspierające
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stają się
kolegami z pracy
Numer 2
Drodzy Czytelnicy,
Zapraszamy do lektury drugiego E-leera projektu IBB2. Zawarliśmy w nim nowe wiadomości, interesujące
fakty, a także użyteczne informacje na temat wszystkich większych wydarzeń organizowanych w przeszłości i
zaplanowanych na przyszłość przez partnerów projektu. Chcielibyśmy podzielić się z Wami informacjami na
temat przebiegu szkoleń z zakresu zarządzania różnorodnością i procesu mentorskiego oraz towarzyszących im
systemów wsparcia. Jeśli masz pytania dotyczące projektu, bardzo prosimy o kontakt!
Dodatkowe informacje na temat projektu znajdziesz pod adresem www.lebenshilfe-guv.at/ibb2

„Szkolenie szkolących/trener różnorodności – szkolenie na temat mentoringu”.
Jak to przebiegało w Austrii.
Nasza pierwsza sesja szkoleniowa na temat różnorodności i mentoringu dla
osób z niepełnosprawnością w dziedzinie uczenia się miała miejsce 28 czerwca
2011r. w Graz, w Austrii. Zaprosiliśmy do uczestnictwa przedstawicieli zakładów
pracy oferujących zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami,
przedstawicieli organizacji wspierających osoby z trudnościami w uczeniu się, a
także studentów studiujących na kierunku „opieka społeczna”.
Znakomite, kompetentne przygotowanie zaprezentowane przez panel ekspertów wywołało żywą, intensywną
debatę na temat poruszanych zagadnień. Wykład wygłoszony przez panią Birit Poier stanowił podstawę do
zrozumienia znaczenia pojęcia „różnorodności”, jego deﬁnicji i wymiarów. Następnie dyskutowaliśmy o
rodzajach „różnorodności” występujących między nami. Zapamiętaliśmy zwłaszcza następujący cytat:
„Różnorodność oznacza wszelkie sposoby, na jakie ludzie różnią się między sobą”.
Po południu dyskutowaliśmy nad znaczeniem mentoringu dla osób z niepełnosprawnościami w dziedzinie
uczenia się. Zastanawialiśmy się zwłaszcza nad procesem mentorskim, relacjami interpersonalnymi między
mentorem a jego podopiecznym, nad wyznaczaniem celów i zadań oraz nad drogami ich osiągania. Będziemy
jeszcze kontynuować pracę nad tymi zagadnieniami podczas następnej sesji treningowej. Doszliśmy do
wspólnego wniosku, że problematyka różnorodności i mentoringu powinna być omawiana na dwóch
oddzielnych sesjach. W celu praktycznego zademonstrowania procesu mentorskiego, zorganizujemy dodatkowe
warsztaty, które odbędą się 17 października 2011r. Wzajemna wymiana informacji i doświadczeń między
przyszłymi mentorami i asystentami będzie wzbogacona dzięki uruchomieniu pla=ormy internetowej IBB2, gdzie
stworzymy wspierający zespół doradczy.
Obecnie opracowujemy system działań dla osób współpracujących w procesie zatrudniania osób
niepełnosprawnych, takich jak trenerzy pracy. Po ukończeniu tego zadania, osoby, które ukończyły program IBB
będą potrzebowały osoby kontaktowej, która pomoże im w podjęciu dalszych kroków, np. wypełni formularz
zgłoszeniowy, będzie poszukiwała wolnych miejsc pracy czy będzie towarzyszyła przy rozmowie kwaliﬁkacyjnej.
Będziemy także podtrzymywać kontakty z kierownictwem przedsiębiorstw i z liderami zespołów pracowniczych,
aby zagwarantować w przyszłości zatrudnienie osób niepełnosprawnych na stanowiskach opiekuńczych w
sektorze socjalnym.
Cornelia Coppola
Koordynator projektu , Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg, Austria
Ute Gudera
Partner projektu Ausbildungszentrum für Sozialberufe Wielandgasse, Graz, Austria

Katalog dla mentorów i trenerów pracy – moduły szkoleniowe – plaƞorma
internetowa - ”Szkolenie w zakresie różnorodności i mentoringu” w Niemczech
W Niemczech zakończyliśmy opracowywać zalecenia ekspertów i dostosowaliśmy
wnioski z nich płynące do modułów szkoleniowych dla mentorów.
Wypracowaliśmy katalog kompetencji dla mentorów i trenerów pracy oraz
skonstruowaliśmy moduły szkoleniowe, w celu zorientowania się czy szkolenie
wpisuje się w schemat zatrudniania osób niepełnosprawnych funkcjonujący w
danym kraju partnerskim. Moduły te stosowane są w modelu IBB2 oraz w
podejściu VOCA2. VOCA2 jest projektem Unii Europejskiej, wdrożonym wcześniej
w
Niemczech jako system mentorski wprowadzający osoby
z
niepełnosprawnościami na rynek pracy.
W naszym Instytucie opracowaliśmy wspierającą pla=ormę internetową IT,
funkcjonującą pod adresem: www.ibb2.com (w języku angielskim i niemieckim) w
celu wspomożenia szkoleń trenerów pracy i mentorów oraz ułatwienia
komunikacji pomiędzy trenerami pracy, mentorami i ich podopiecznymi.
Materiały szkoleniowe i informacje są dostępne online w języku angielskim,
niemieckim polskim i hiszpańskim.
Forum dyskusyjne na pla=ormie, towarzyszące każdemu modułowi, umożliwia uczestnikom szkoleń oraz
trenerom/ekspertom wymianę doświadczeń i poglądów. W celach komunikacyjnych mogą być również używane
blogi.
Uczestniczyliśmy w warsztatach na temat różnorodności zorganizowanych w Graz w czerwcu 2011 r. jako
partner. Sami przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie na temat różnorodności oraz mentoringu dla osób w
niepełnosprawnościami w dziedzinie uczenia się, które odbyło się 15 sierpnia 2011r. w Gelsenkirchen, w
Niemczech. Sześć osób z organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi, które zostały wyszkolone w tej
sesji, będzie uczestniczyło w drugiej sesji szkoleniowej na temat różnorodności, która zostanie zorganizowana w
październiku.
Chcemy też dodać, że projekt IBB2 był prezentowany podczas warsztatów ACCESS, zorganizowanych w
Gelsenkirchen w maju tego roku oraz na konferencji ERACON w Ankarze, w Turcji, w czerwcu. Nasz Instytut
przygotował dwa artykuły, które zostały rozdane uczestnikom dwóch konferencji – w Petrosani i w Craiova oraz
artykuł przeznaczony do publikacji w czasopiśmie „OpQmum”.
Ileana Hamburg
Partner projektu Instytut Arbeit und Technik, Niemcy

Stan zaawansowania: „Szkolenie na temat różnorodności i mentoringu w Polsce
W ostatnich miesiącach odbyliśmy szereg spotkań nieformalnych, w których
uczestniczyła grupa ekspertów oraz partnerzy projektu IBB2 ze szkoły specjalnej
„Dać Szansę”. Chcieliśmy wybrać najlepszych kandydatów, którzy mogliby
uczestniczyć w pierwszym kursie szkoleniowym przeznaczonym dla trenerów
różnorodności. Zaprosiliśmy również przedstawicieli zakładów pracy, aby omówić z
pracodawcami
warunki sprzyjające szkoleniom i procesowi mentorskiemu.
Zespół ekspertów składał się z 4 profesjonalistów, w tym psychologa oraz eksperta w dziedzinie zatrudniania
osób z niepełnosprawnością w dziedzinie uczenia się na otwartym rynku pracy.
Zorganizowaliśmy w Warszawie dwudniowe „Szkolenie dla Trenerów Różnorodności”. Miało ono miejsce 29 i 30
września. Zaadoptowaliśmy do polskich warunków treści programowe szkoleń stosowane podczas szkolenia,
które odbyło się w Graz 28 czerwca tego roku.
Rozpoczęliśmy również przygotowania do zorganizowania konferencji na temat mentoringu i innych systemów
wsparcia. W Polsce nie istnieje jeszcze w pełni rozwinięty system wparcia osób niepełnosprawnych
intelektualnie rozpoczynających pracę. Jedynie osoby z niepełnosprawnością ﬁzyczną mogą liczyć na
wprowadzenie na otwarty rynek pracy, dzięki wsparciu udzielanemu przez organizacje pozarządowe oferujące
usługi trenerów pracy. Lecz nawet wtedy środki przeznaczone na wynagrodzenia trenerów pracy nie są
uzyskiwane w sposób systemowy.
System mentorski istnieje w Polsce tylko fragmentarycznie i dotyczy głównie problematyki zatrudnienia osób z
niepełnosprawnościami ﬁzycznymi. Wiele osób nie jest świadomych tego faktu.
Barbara Szostak
Partner projektu Zespół Społecznych Szkół Specjalnych STO „Dać Szansę” Warszawa, Polska

Zarządzanie różnorodnością i proces mentorski w Hiszpanii
Pierwsza sesja szkoleniowa na temat zarządzania różnorodnością została
zorganizowana 14 września 2011r. Uczestniczyło w niej 20 osób. Wszyscy
uczestnicy mieli doświadczenie w pracy jako trenerzy pracy. Sesja szkoleniowa
dawała im okazję do podzielenia się doświadczeniami, modelami dobrych
praktyk, studiami przypadków itp. Kolejną rozważaną kwesQą było zarządzanie
różnorodnością w zakładach pracy. W jaki sposób trener pracy/trener
różnorodności powinien się przedstawić w zakładzie pracy? Jaki konkretnie jest
zakres obowiązków trenera pracy (znajdowanie miejsc pracy, znajomość
środowiska społecznego)?
Ponieważ zespół ekspertów miał już wcześniej bogate doświadczenia w
zarządzaniu różnorodnością, zdecydowano koncentrować się bardziej podczas
szkoleń na procesie mentorskim. Jaki jest zakres obowiązków i kompetencji
mentora (empaQa, motywacja, facilitacja)? Jakie są kryteria i procedury wyboru
mentora? Jakie są różnice między trenerem pracy a mentorem?
Pracę nad modelem mentorskim będziemy prowadzić w październiku i listopadzie
2011r. Zespół ekspertów, który uczestniczył w pierwszej sesji będzie wdrażał
system mentorski i dostarczy nam informacji zwrotnych o przebiegu tego
procesu.
Będziemy gospodarzami następnego spotkania partnerów IBB2. Odbędzie się ono
w Barcelonie w dniach 14 i 15 listopada 2011r.
Maria Cabre i Trias
Partner projektu Fundacjo Project AURA, Barcelona, Hiszpania

Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości w języku polskim, skontaktuj się: Barbara.szostak@dacszanse.neostrada.pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną

