TYÖPAJAT

HANKE

Viimeisessä jaksossa kumppanimme ovat toteuttaneet kaksi
työpajatapaamista, joissa he ovat edistäneet projektin
toteutusta.

BE Inspired, kehitysvammaisille ihmisille suunnattu
yrittäjyyshanke, jatkaa ja edistää materiaalien kehittämistä
ja niiden testausta.

Ensimmäinen tapaaminen toteutui Dublinissa (Irlannissa)
maaliskuussa ja toinen Avelinossa (Italiassa). Niissä projektin
eri näkökulmat on koottu yhteen aineistoksi; työntekijät ja
kehitysvammaiset henkilöt ovat testanneet lopullisen
projektimateriaalin mukana olevien yksiköiden yhteistyönä.

En sin näkin koulutustar veanaly ysi (T NA) päätyi
tavoitteeseen syventää käsitystä kehitysvammaisten
aikuisten tiedoista, taidoista ja sen pohjalta tarpeesta
kehittää koulutus, joka tukee ja rohkaisee heidän
yrittäjyystaitojaan.
Lopulliset tulokset ovat muokanneet kehitellyn
koulutusohjelman lähtökohdat. Koulutustarveanalyysin
(TNA) tulokset ovat myös sallineet ehdottaa tärkeimmät
teemat ja uudet tekniset materiaalit koulutukselle.

FOORUMIT
Jokaisessa yhteistyömaassa kumppanit ovat järjestäneet
tilaisuuksia ja sidosryhmätapaamisia, joiden tavoitteena on
saavuttaa yhteinen ymmärrys koulutustarveanalyysin (TNA)
ja BE Inspired koulutuksen tuloksista, tulosten
käytettävyydestä ja BE Inspired koulutuksen tarpeesta sekä
kehittämisehdotuksista. Tulokset osoittavat tarpeelliseksi
panostaa kehitysvammaisten ihmisten kouluttamiseen ja
myös sen, että olisi mielenkiintoista tukea työllisyysalan
ammattilaisten tietojen ja taitojen lisäämistä edistävien
koulutusten kehittämistä.
Tiivistettynä hanke on määritelty ”hyväksi lähtötilanteeksi,
joka vastaa tämän hetken täyttämättömään tarpeeseen
(kehitysvammaisille henkilöille ei ole olemassa erityistä
yrittäjyysmateriaalia)”.

kumppanit
Stepping Stones NI Ltd perustettiin vuonna 1996, ja sen tavoite on tarjota ihmisille, joilla on
oppimiseen liittyviä vaikeuksia / kehitysvamma mahdollisuus saada akkreditoitua koulutusta, joka
parantaisi heidän työllistymismahdollisuuksiaan.
www.stepping-stones.org.uk
Southern Regional College (SRC) on pohjoisirlantilainen jatko- ja korkeakoulutusta tarjoava
oppilaitos, jossa opiskelee vuosittain kokopäiväisesti yli
5 000 henkilöä ja osa-aikaisesti yli 30 000 henkilöä.
www.src.ac.uk
APCC on portugalilainen sosiaalista solidaarisuutta edistävä, voittoa tavoittelematon järjestö, joka
perustettiin vuonna 1975. Sen toiminta-ajatus on edistää heikommassa asemassa olevien ihmisten,
erityisesti vammaisten ihmisten, sosiaalista osallistamista.
www.appc.pt
Espanjalainen AMPROS on yhdistys, jonka toiminta-ajatus on parantaa kehitysvammaisten
ihmisten ja heidän perheidensä elämänlaatua, ajaa ja puolustaa kehitysvammaisten etuja ja luoda
heille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja elää elämäänsä täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä.
Toiminnan periaatteita ovat elämänhallinta, innovatiivisuus ja eettisyys.
www.ampros.org
Italiassa toimiva CONFORM Scarl, on julkisten ja yksityisten organisaatioiden verkosto, johon
kuuluu kansallisia ja kansainvälisiä yliopistoja, koulutuslaitoksia,
tutkimuskeskuksia, konsulttitoimisto ja pankkeja, liikeyrityksiä, työnantajajärjestöjä sekä
vapaaehtois- ja kansainvälisen solidaarisuuden järjestöjä.
www.conform.it
Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö. Se muodostaa tytäryhtiöineen
yhteiskunnallisen konsernin, joka tuottaa monipuolisia sosiaalii-, terveys- ja koulutusalan palveluja
(Helsingin Diakoniaopisto).
www.hdl.fi
Logicearth Learning Services on Irlannin johtava koulutuspalveluja tarjoava yritys. Sen
palveluvalikoimaan kuuluu käytännönläheisiä ja moderneja koulutusratkaisuja, jotka on räätälöity
eri oppijoille, organisaatioille ja heidän taloudelleen sopiviksi.
www.logicearth.com
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