Integracyjne Zespoły Opiekuńcze
Osoby niepełnosprawne intelektualnie stają się
współpracownikami

Numer 4

Drodzy Czytelnicy,
Witamy na łamach naszego czwartego, ostatniego numeru E-lettera projektu IBB2. Numer ten poświęcony jest omówieniu
seminarium IBB2, które stanowiło zwieńczenie naszego dwuletniego projektu. Ponadto chcemy się z Wami podzielić naszymi
przemyśleniami dotyczącymi całościowego przebiegu projektu, zgromadzonymi doświadczeniami oraz wyzwaniami, z
którymi będziemy się chcieli zmierzyć w przyszłości.
Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt. Dodatkowe informacje o projekcie znajdziecie na stronie
www.lebenshilfe-guv.at/ibb2.
Życzymy przyjemnej lektury naszego E-lettera!

Zagadnienia poruszane na seminarium kończącym projekt IBB2: „Integracyjne
Zespoły Opiekuńcze – Nowe Możliwości Zatrudnienia w Sektorze Socjalnym Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie”
Po dwóch latach wytężonej pracy i ogromnego zaangażowania, możemy z dumą powiedzieć, że projekt IBB2 osiągnął swój
główny cel, to znaczy – doprowadził do stworzenia i wdrożenia nowych ścieżek wprowadzających osoby niepełnosprawne
intelektualnie na rynek pracy. Możliwości takie zostały już przygotowane dziesięć lat temu, kiedy to stworzyliśmy
pierwszy w Europie model integracyjnego szkolenia zawodowego dla zawodów w sektorze socjalnym, w realizowanym
wówczas projekcie IBB. W celu umożliwienia płynnego przejścia między szkoleniem zawodowym a rozpoczęciem kariery
zawodowej, stworzyliśmy projekt IBB2, stanowiący naturalny następny krok w kierunku społeczeństwa opartego na
równych możliwościach. Wdrożenie w krajach partnerskich zarządzania różnorodnością oraz szkoleń w zakresie procesu
mentorskiego udowodniło, że uprzedzenia są możliwe do przezwyciężenia i że istnieją praktyczne sposoby gwarantujące
skuteczną integrację osób niepełnosprawnych intelektualnie w obrębie rynku pracy.
Seminarium kończące projekt zostało zorganizowane 19 czerwca 2012 r. w Brukseli. Stanowiło ono doskonałą sposobność do
zaprezentowania rezultatów projektu, a także do podjęcia debaty między różnymi podmiotami z sektora niepełnosprawności,
na temat integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie w obrębie rynku pracy. Poniżej chcielibyśmy podzielić się z
Wami najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi na seminarium i wynikającymi z niego konkluzjami.

„Nowe Możliwości Zatrudnienia” – krótki przegląd IBB2
W ostatnich latach w sektorze socjalnym nastąpiło gwałtowne zapotrzebowanie zarówno na wysoko wykwalifikowany
personel, jak i na pracowników niewykwalifikowanych. Jednocześnie prace badawcze wykonane przez partnerów naszego
projektu wykazały, że sektor socjalny stanowi atrakcyjną dziedzinę zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
związanych z wieloma organizacjami pozarządowymi. Gudrun Stubenrauch z organizacji Lebenshilfe w Graz, koordynująca
prace takich organizacji w Austrii, potraktowała te dwie tendencje jako łącznik między projektami IBB i IBB2. Podczas
gdy poprzedni projekt skupiał się na stworzeniu integracyjnego szkolenia zawodowego w sektorze socjalnym dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie, to obecny projekt koncentruje się na zaprojektowaniu modelu wsparcia zapewniającego
skuteczne rozpoczęcie zatrudnienia przez te osoby. Oznacza to, że model wsparcia opracowany podczas realizacji projektu
IBB2 bierze pod uwagą wszystkie potrzeby, na wszystkich poziomach, wszystkich uczestniczących osób (potencjalnych
pracodawców, współpracowników oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie).
Przesłanie ze strony Gudrun Stubenrauch – z organizacji Lebenshilfe Graz und Umgebung-Voitsberg, instytucji
będącej koordynatorem naszego projektu:
• „Wraz ze stworzeniem integracyjnych zespołów pracowniczych, można osiągnąć sytuację wygrany-wygrany, opartą
na zasadzie fair play. Różnorodność staje się pozytywnym zasobem dla wszystkich zaangażowanych osób, co
przynosi pozytywne efekty zarówno w dziedzinie HR, jak i jakości świadczonej usługi”.
• „Celem naszej pracy w następnych latach jest udostępnianie osobom niepełnosprawnym intelektualnie coraz to
nowych obszarów zatrudnienia – krok po kroku”.
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Strategia Unii Europejskiej Dotycząca Niepełnosprawności i
Zatrudnienia
Ramy polityki Unii Europejskiej w dziedzinie niepełnosprawności zostały krótko
omówione przez pana Mangiat, reprezentującego Departament Sprawiedliwości –
Wydział 3: Prawa Osób Niepełnosprawnych. Akcent padł na działanie UE w dziedzinie
zatrudnienia, zwłaszcza dotyczącego instrumentów podtrzymujących zatrudnienie
wspierane. Omówiono także kilka rekomendacji zmierzających do doskonalenia
zatrudnienia wspieranego oraz poziomów jego dostępności dla osób niepełnosprawnych
na otwartym rynku pracy.
Przesłanie ze strony pana Mangiat: 			
• „Po to, by zapewnić udział w rynku pracy dla wszystkich, należy stworzyć
ramy polityki wspierającej. Oznacza to, między innymi, wsparcie i szkolenia
dla profesjonalnych trenerów pracy, zachęty motywacyjne dla pracodawców,
wsparcie dla osób niepełnosprawnych według zasady uczenia się przez całe
życie, a także okresowe monitorowanie i zbieranie danych statystycznych.”

Gestión de la diversidad en el contexto de la inserción en el
mercado laboral para las personas con discapacidad
Beatrice Achaleke z organizacji Diversity in Leadership&Consulting e.U. wyjaśniła
znaczenie pojęcia “zarządzanie różnorodnością”. Definiując pojęcie zarządzania
różnorodnością należy je odnieść do wszystkich strategii i pojęć, które promują
różnorodność jako pozytywną wartość w przedsiębiorstwach, organizacjach i
stowarzyszeniach oraz do związanych z tym środków wspierających uznanie dla
różnorodności. Jednym słowem, „różnorodność” powinna być traktowana nie jako
problem, ale jako potencjał, natomiast „zarządzanie różnorodnością” powinno być
rozumiane po prostu jako „odpowiedzialny sposób traktowania różnic między ludźmi”.
Przesłanie ze strony Beatrice Achaleke:
• „Nikt nie jest taki sam jak ty. Różnorodność zaczyna się od różnicy między tobą a
mną i uwidacznia się dzięki interakcji. Od samego początku powinniśmy patrzeć
na różnorodność jako na potencjał, nie jako na problem”.
• „Kroki, które koniecznie trzeba podjąć promując zarządzanie różnorodnością
w sektorze socjalnym, to budzenie świadomości, abyśmy mogli wyrwać się
ze ‘strefy bezpieczeństwa’ i zmienić nawyki myślowe społeczeństwa i władz;
rozpoznanie grupy docelowej; rozpoznanie zasobów (zasoby ludzkie, aspekty
finansowe, infrastruktura, środowisko pracy), sposobów komunikacji (z osobami
niepełnosprawnymi) oraz sposobów ewaluacji”.

Związek między Konwencją Narodów Zjednoczonych a
ograniczonym dostępem do pracy/zatrudnienia osób
niepełnosprawnych
Pani Giarratano, Urzędniczka Polityki Społecznej z Europejskiego Forum Niepełnosprawności, omówiła związki zachodzące między Konwencją Narodów Zjednoczonych
a ograniczonym dostępem do pracy/zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Prelegentka
szczególną uwagę zwróciła na Europejską Strategię w Spawie Niepełnosprawności 20102020 oraz na Konwencję Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
zwłaszcza na Art. 27 dotyczący pracy i zatrudnienia oraz na Art. 24 dotyczący edukacji.
Przesłanie ze strony pani Gioarratano:
• „Wdrożenie edukacji włączającej jest potrzebne osobom niepełnosprawnym po
to, aby miały jak największe szanse na rozpoczęcie kariery zawodowej”.
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Historia sukcesu: doświadczenia osób pracujących jako niepełnosprawni opiekunowie
osób niepełnosprawnych
Pani Nebel jest jedną z dwóch osób niepełnosprawnych intelektualnie, która ukończyła szkolenie zawodowe zaprojektowane
w naszym wcześniejszym projekcie IBB. Obecnie pracuje w Lebenshilfe Graz und Umgebung-Voitsberg jako opiekunka
osób niepełnosprawnych. Wykonuje prace pomocnicze związane z asystowaniem i opieką nad osobami niepełnosprawnymi.
Podczas seminarium dzieliła się swoimi doświadczeniami za pomocą prezentacji video.
Przesłanie ze strony pani Nebel:
• „Uczestnictwo w szkoleniu oraz posiadanie pracy dało mi większą pewność siebie jeśli chodzi o moje umiejętności.
Ludzie niepełnosprawni powinni mieć szansę na pracę w sektorze socjalnym, bo to bardzo satysfakcjonująca praca.
Gorąco zachęcam inne osoby, aby zapisały się na szkolenie”.

Model wsparcia IBB2
W ostatniej części seminarium partnerzy projektu przedstawili model wsparcia wypracowany w ramach projektu IBB2,
jako najlepszy model praktyczny. Model określa poszczególne wymagania stawiane wszystkim zaangażowanym stronom,
takim jak pracodawcy, współpracownicy oraz
pracownicy niepełnosprawni intelektualnie.
Model został opracowany w celu umożliwienia
stworzenie
rozwijanie
Określenie
osobom
niepełnosprawnym
intelektualnie
systemu
kompetencji
warunków
znalezienia zatrudnienia w sektorze socjalnym
mentorskiego
w zakresie
początkowych
oraz wspierania ich w procesie długotrwałego
różnorodności
utrzymania zatrudnienia. Model może być
podzielony na trzy następujące moduły:
Pierwszy moduł podkreśla jak ważne jest
określenie warunków początkowych, takich jak zaznajomienie się z zakresem obowiązków i profilem kompetencji
niepełnosprawnych pracowników. Moduł ten umożliwia wszystkim zaangażowanym stronom zakreślenie obszaru własnej
działalności i wybranie odpowiednich ról. Należy również zanalizować ramy prawne.
Drugi moduł dotyczy integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie w obrębie rynku pracy w sektorze socjalnym. Wymaga
to podniesienia stanu świadomości wewnątrz zespołu pracowniczego. Dlatego zorganizowano warsztaty różnorodności.
Warsztaty koncentrują się na dwóch głównych aspektach: rozwijaniu kompetencji związanych z różnorodnością wewnątrz
zespołu pracowniczego oraz zapoznanie się z procesem mentorskim. Warsztaty są prowadzone przez wcześniej
wyszkolonych Trenerów Różnorodności. Udział w warsztatach ułatwia podział ról i ułatwia komunikację w zespole.
W trzecim, ostatnim module model wsparcia koncentruje się na procesie mentorskim zachodzącym pomiędzy
niepełnosprawnym pracownikiem a jego zaufanym współpracownikiem. Proces mentorski pomaga niepełnosprawnemu
pracownikowi szybciej zapoznać się z nowym środowiskiem pracy oraz z wewnętrznymi procesami zachodzącymi w
instytucji społecznej.
Koncepcja wsparcia wypracowana podczas realizacji projektu IBB2 została przetestowana i poddana ewaluacji w Austrii,
Niemczech, Hiszpanii i Polsce. Testy odbywały się głównie w różnych branżach sektora socjalnego, takich jak instytucje
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, domach opieki dla osób starszych, przedszkolach i szkołach. Wyniki ewaluacji
były bardzo pozytywne. Model okazał się być użytecznym procesem pozwalającym na integrację osób niepełnosprawnych
intelektualnie w sektorze socjalnym. Najbardziej owocny był moduł „Określenie warunków początkowych” oraz warsztaty
dla zespołów pracowniczych. Model został zaprojektowany specjalnie dla sektora socjalnego. Jednak, po pewnych
adaptacjach, może być również zastosowany w innych sektorach. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat transferu
modelu do innych sektorów oraz na temat rekomendacji wdrożeniowych modelu, odwiedź naszą stronę internetową:
www.lebenshilfe-guv.at/ibb2
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Końcowe przemyślenia na temat projektu
Na zakończenie dwuletniej pracy nad projektem, partnerzy stwierdzili
wysoką jakość i doniosłość wyników projektu. Większość partnerów
podkreślała chęć kontynuowania pracy nad upowszechnianiem wyników
projektu na poziomie krajowym, w krajach partnerskich. Partnerzy
planują zorganizowanie seminariów kończących we własnych krajach w
celu dalszej promocji wyników projektu.
Wyniki projektu mogą być potraktowane jako ważny krok w kierunku
integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie w obrębie rynku pracy.
Po raz pierwszy osobom niepełnosprawnym intelektualnie zaoferowano
udział w integracyjnych szkoleniach przygotowujących do zawodu
opiekuna osób niepełnosprawnych. Po ukończeniu szkolenia osoby
te otrzymały dalsze wsparcie w procesie podejmowania zatrudnienia
w sektorze socjalnym. Pomaga to w tworzeniu nowego środowiska
pracy, a niepełnosprawni opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą
doświadczyć przejścia paradygmatycznego od klienta do asystenta.
Na zakończenie, partnerzy projektu IBB2 chcieliby podziękować
wszystkim ekspertom współpracującym przy realizacji projektu oraz
osobom zainteresowanym. Chcemy także podziękować Krajowej Agencji
Uczenia się Przez Całe Życie w Austrii i naszym krajowym sponsorom,
którzy dostarczyli środków finansowych niezbędnych do realizacji
projektu.

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.
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