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Spoločnosť H Foundation
Spoločnosť H-FOUNDATION(www.fundatiah.ro) je mimovládna, nezisková,
apolitická organizácia založená v roku 1191 skupinou ľudí zameraných na
vytvorenie systému vzdelávania prístupného pre každého. Na základe svojich
skúseností pochopili, že je potrebné vzdelanie a odborné školenie pre
každého, špeciálne pre ľudí, ktorí nie sú začlenení do formálnych vzdelávacích
programov, nehľadia pritom na dôvod pre ktorý boli z tohto procesu vylúčení.
Úlohou H- FOUNDATION je zabezpečiť rovnosť šancí na vzdelávanie a
podpora znevýhodnených detí a dospelých bez ohľadu na ich postihnutie
(fyzické, etnické, sociálne alebo geografické).
Od roku 1998 H-FOUNDATION implementuje národné i medzinárodné
projekty pod ochranou a za finančnej podpory Európskej únie v rámci
programov Grundtvig a Leonardo Da Vinci, ktorých cieľom je prispieť k
sociálnej, vzdelanostnej a pracovná integrácia postihnutých ľudí v Rumunsku.

POINT LLC

POINT (www.pnt-grp.com) je všeobecná inžinierska a projektová
manažmentová spoločnosť aktívna v medzinárodnom meradle od roku 1977.
Medzinárodné aktivity umožnili firme nadobudnúť rozsiahle skúsenosti a
vedomosti v oblasti výkonu i managementu integrovaných projektov. POINT
tiež získal široké spektrum skúseností zo všetkých druhov sektorových
neformálnych odborných školení kombinovaných s e-learningom. V roku 1999
boli vytvorené ICT aplikácie na riešenie problému nezamestnanosti
postihnutých ľudí, ktoré boli v súlade s ich potrebami. V tom čase bol verejnosti
predstavený prvý portál (www.svaclub.com) pre zamestnávanie. Majúc teda
takéto zázemie, boli nedávno vyvinuté vlastné školiace projekty zamerané na
postihnutých ľudí (www.pedva.net) a okrem toho ešte aj iné spolu s
univerzitami v Turecku, organizácia vytvorila zázemie v oblasti neformálneho
školenia na základe vytvárania projektov týkajúcich sa odborného vzdelávania
osôb so zdravotným postihnutím.

COOP
COOP Vzdelávací inštitút (www.vic.sk) je členom AIVD - Asociácie inštitúcií
pre vzdelávanie dospelých. COOP ponúka komplexné služby v oblasti
vzdelávania dospelých. COOP pôsobí na slovenskom trhu vzdelávania už
mnoho rokov a počas tejto doby sa podarilo získať cenné skúsenosti. Pôvodne
vznikol v roku 1983 ako rezortné vzdelávacie zariadenie spotrebných
družstiev, COOP figuruje celoštátne a dnes ponúka široké spektrum
odborných vzdelávacích aktivít pre rôzne skupiny klientov v spolupráci s
ostatnými zariadeniami na celom Slovensku. Vzhľadom k svojej orientácii, v
histórii COOP organizácie vytvorili hodnotné partnerstvo s rozličnými podnikmi,
na trhu práce i s firmami na miestnej a regionálnej úrovni, ktoré môžu byť
prospešné pre rozvoj a výsledky projektu. Účasť na tomto projekte umožní
COOP rozšíriť svoje vzdelávacie aktivity a prispieť k zvýšeniu šancí zdravotne
postihnutých ľudí na nájdenie a udržanie si práce.

GAZI UNIVERSITY
Gazi (www.gazi.edu.tr) je jedným z mála vysokých škôl, ktorých história siaha až do
1920 roku. Dnes, vykonáva svoje vzdelávacie a výskumné činnosti so svojimi 15
fakultami, 4 vysoké školy, 9 odborných stredných škôl, 35 výskumných centier a 6
ústavov a to stále tvrdí, že je vysoká škola. Univerzita má takmer 60 000 študentov a
viac ako 4000 členov výučby. Gazi University je veľmi rozhodujúca a ambiciózna pri
plnení požiadaviek Bolonského procesu, ku ktorému sa Turecko pridružilo v roku
2001. Univerzita začala bilaterálnu spoluprácu v oblasti študentov a akademických
pracovníkov ihneď po obdržaní zmluvy Erasmus University Charter v roku 2004.
Univerzita tiež vykazuje veľký záujem o EÚ program celoživotného vzdelávania, mala
prvé miesto medzi tureckými univerzitami, pokiaľ ide o projekty podporované
programami Leonardo da Vinci. V roku 2005, Európska asociácia univerzít (EUA) člen
Gazi University sa stala aktívnou.

FEPAMIC
FEPAMIC je demokratická mimovládna organizácia, so žiadnym oficiálnym
náboženstvom a nezávislá na akejkoľvek verejnej a súkromnej organizácie. Založená
bola v roku 1988 zdravotne postihnutími ludmi, pracujúca pre osoby so zdravotným
postihnutím a zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím. FEPAMIC je
zastrešujúca organizácia ktorá zastupuje, podporuje a vedie 40 rôznych postihnutých
asociácií v Andalúzii, na juhu Španielska. FEPAMIC je regionálny referent organizácie,
pracujúca a zastupujúca zdravotne postihnuté osoby. Organizácií FEPAMIC bol
regionálnou vládou udelená ako model inštitúcie, 2003 a má certifikáciu na kvality ISO
9001/2000 obchodná komora z Madridu. Poslaním organizácie je všeobecné
zlepšenie sociálnej integrácie postihnutých do spoločnosti. FEPAMIC pracuje na
dvoch hlavných oblastiach: 1) vzdelávanie, zamestnanosť a poradenstvo pre
zdravotne postihnutých 2) Podpora sociálnej a politickej participácie na miestnej,
regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni. Oddelenie európskych projektov od roku
1992 stále beží.

CLARUS
Clarus Advisory Services je medzinárodná spoločnosť so sídlom v Aténach,
Grécko, poskytovanie služieb pre organizácie, firmy a skupiny občianskej spoločnosti
v oblasti výskumu, riadenia, celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy.
Vznikli sme sa s jasným poslaním poskytovať riešenia pre všetky druhy
vzdelávacích aktivít, ktoré by mohli zvýšiť zručnosti a znalosti každého, kto hľadá
zlepšenie vzdelania, rovnako ako ponúka spoločnostiam služby a nástroje, ktoré
potrebujú. Náš úspech sa meria podľa toho, ako dobre ľudia môžu uplatniť svoje nové
získané znalosti a zručnosti s cieľom zlepšiť ich výkonnosť v práci. Rozrástli sme sa
na poskytovanie našich služieb po celom svete, vytváranie a poskytovanie všetkých
druhov vzdelávania a prípravu výrobkov a rozširovanie našich aktivít v rámci projektov
EÚ. Náš personál je jednoducho venovaný riadeniu vzdelávacích aktivít, pretože v
tomto rýchlo sa meniacom svete je stále sa čomu učiť a treba byť zanietený pre učenie
a výučbu.

Prvé stretnutie

Všeobecné informácie

Na Kick off plnenia boli jednotlivé
moduly rozdelené medzi
partnermi:

1. Doba trvania projektu: 10.
decembra 2011 - 9 decembra 2013
2. Pre ďalšie informácie o projekte
získate na www.elife-eu.net
3. Časť celoživotného vzdelávania
Európskej komisie programu
(http://ec.europa.eu/education/lifelo
ng-learningprogramme/doc78_en.htm) tento
program financuje mnoho rôznych
typov činností rôznych mierok.
Patrí medzi ne "pohyblivosť"
iniciatívy umožňujúce ľuďom
trénovať v inej krajine, projekty
spolupráce pre prenos alebo
vyvíjať inovačné postupy a siete
zamerané na aktuálne témy v
tomto odvetví.
Leonardo da Vinci
(http://ec.europa.eu/education/prog
rammes/leonardo/leonardo_en.html
) umožňuje organizáciám v oblasti
odborného školstva spolupracovať
s partnermi z celej Európy; výmenu
osvedčených postupov, a zvýšiť
svojim zamestnancom odbornosť.
Mala by odborné vzdelávanie viac
zatraktívniť pre mladých ľudí a
pomáha ľuďom získať nové
zručnosti, vedomosti a kvalifikácie,
program tiež zvyšuje celkovú
konkurencieschopnosť na
európskom trhu práce.

V rámci projektu bude
vytvorených 6 modulov pre
počítačovo orientované osoby so
zdravotným postihnutím: CADD,
grafika, webdesign, MS Office,
virtuálny asistent, ostatné
kancelárske nástroje a vytvoriť eplatformu, ktorá bude slúžiť
ľuďom pracovať nezávisle, osoby
samostatne zárobkovo činné
alebo podnikateľ zo svojich
kancelárií na domáce ("virtuálny
asistenti").
Ďalším krokom je, aby sa prieskúmali
dostupné softvéry na voľnom trhu,
ktoré sú kompatibilné s SCORM
formátom. Ďalej v tejto fáze projektu
bude navrhnutá finálna šablóna
vzdelávania štruktúry, ktoré budú
rozvíjané v inovatívnych
vzdelávacích materiáloch pre
použitie cieľovej skupiny, ktorá sa
bude skladať z niekoľkých
vzdelávacích modulov.

Future meeting
Druhé medzinárodné stretnutie
sa bude konať v Ankare 31.
mája-2 júna 2012.

Tento projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie. Táto publikácia odráža iba názory autora a Komisia
nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie, ktoré môže byť vyrobené z informácií v ňom obsiahnutých.
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e-Learning Virtuálne centrum pre ľudí s telesným postihnutím
O čo ide?
Veľkým problémom pre osoby so
zdravotným postihnutím, je dostať
sa do, alebo udržiavať spojenie na
trhu práce. V nedávnej dobe bola
všetka snaha uviesť osoby so
zdravotným postihnutím do
tradičnej práci. Takže sa od nich
očakáva že si majú každé ráno
vziať autobus, chodiť do práce a
riešiť všetky známe fyzické
prekážky po celý deň. Avšak, ak
títo ľudia sú zamestnaní vo forme
"domácnosti", potom nebudú
trpieť, ich produktivita sa zvýši.
Navyše, vzhľadom k prosperujúcej
technológie a IT skutočnosti,
vzdialené vzdelávanie a ezamestnanosť rastie
exponenciálnym spôsobom.
Projekt e-Learning virtuálne
centrum pre ľudí s telesným
postihnutím - e-LIFE bol
vyvinutý.

e-LIFE projekt
Konkrétnym cieľom tohto projektu je
"e-cvičenie osôb s telesným
postihnutím v domácom zamestnaní
prostredníctvom e-learningu a
zoznámiť ich s virtuálnym
pracovným prostredím a dať im
vediet ako to funguje doma".
Tieto materiály budú založené na elearningu, posilnenie rozvoja
inovatívneho obsahu pre celoživotné
vzdelávanie osôb so zdravotným
postihnutím. S touto metodikou bude
zabezpečené, že výrobky môžu byť
dosiahnuté cieľovou skupinou,
pretože e-learning umožňuje väčšiu
dostupnosť a flexibilitu.
Projekt bude mať dosah na širšie
publikum, pretože dostupnosť je vo
viacerých jazykoch. Okrem toho
bude možnosť prehrávania hlasu a
audio / video obsahu na elearningových moduloch a ich
postavenie SCORM kompatibilného
so staršími produktami k
opätovnému využitiu ich povahy.

