ESPANJA ISÄNNÖI EUROOPPALAISEN BE INSPIRED HANKKEEN TULOSTEN ESITTELYÄ
varapu heen johtaja sekä FEAPS järjestön
johtoryhmän jäsen. Hän puhui kehitysvammaisten
henkilöiden työllistämismalleista Espanjassa, joissa
on toteutunut työvoiman inkluusio.
Kokouksessa kuultiin myös osuuskunta Altavozin
toiminnasta. Henkilöt, jotka ovat kehittäneet
tämän hankkeen, ovat syventäneet sosiaalisen
osuuskunnan integraation kehittämistä, tehden
töitä sen eteen että jokaisella ihmisellä on suurempi
autonomia omassa elämässään.

”Palacio de la Magdalena ” Santanderissa Espanjassa toimi
17 lokakuuta eurooppalaisen BE Inspired, vammaisten
ihmisten yritystoiminta projektin, kahden vuoden
kehittämistyön virallisen esittelyn isäntänä.
Konferenssin aikana esiteltiin kehitellyt materiaalit
tavoitteena mahdollistaa työvälineet kehitysvammaisille
ihmisille eri puolilla Eurooppaa.

Paula Jennings kertasi omassa puheenvuorossaan
projektin kehitysvaiheita ja hänen esitystään seurasi
AMPROSin erityiskoulun opettaja ja oppilas jotka kertoivat
kokemuksistaan testata materiaaleja.
BE Inspired harjoitusohjelma on räätälöity lievästi
kehitysvammaisille aikuisille, joilla on yleisimpiä oppimiseen
liittyviä ominaispiirteitä.

AMPROS järjestö toimi tämän kokouksen isäntänä.
Kokouksessa tarkistettiin ja todettiin toteutuneiksi
kumppaneiden työskentely prosessit ja kehitetyt materiaalit.
Avajaisosuuteen osallistuivat Santanderin
kaupunginvaltuuston edustajat, Carmen Sánchez AMPROS
järjestön presidentti ja projektikoordinaattori Paula
Jennings, Stepping Stone järjestöstä. He antoivat tilaa
avajaispuheenvuoron pitäneelle Alexander Martínezille, joka
on AEDIS järjestön (vajaakuntoisten yritystoimintaa edistävä
järjestö) varapuheenjohtaja ja työllisyyskomitean
Opening session

Interventions
Harjoitusohjelma on kuitenkin helppo mukauttaa (esim.
yksittäinen harjoitus voidaan poistaa tai siirtää) tai
kohderyhmälle voidaan lisätä harjoittelua (lisätään
käytännön harjoitusten määrää mikäli se tuntuu
tarpeelliselta).
Vaikka koulutus on suunnattu kehitysvammaisille
henkilöille, jotka ovat
-siirtymässä työelämään
-työssä
-uransa muutosvaiheessa
BE Inspired koulutus voidaan hyvin soveltaa henkilöille,
jotka ovat työkokeilussa tai opiskelemassa esimerkiksi
ammatillisessa- tai muussa aikuiskoulutuksessa.

Mukautetut materiaalit
-Opetussuunnitelma
-Opettajan opas
-Oppilaan työkirja

partners

Euroopan raportissa, jossa yritystoimintataitoja kehittävän
harjoitusohjelman pilottia testattiin, sidosryhmän yleinen
näkemys Be Inspired harjoitusohjelmasta oli hyvin myönteinen ja
yleisesti todettiin koulutuksen oikeellisuus ja hyödyllisyys sekä
kehitysvammaisille henkilöille että heidän kouluttajilleen ja
huoltajilleen. Suurin osa osallistuvista arvioivat koulutuksen
erittäin hyväksi (67,9 %). Vaikka suurin osa osallistujista pitivät
sisältöjä hyvin tärkeänä (64.3 %) ja hiukan yli puolet
kohderyhmästä (53,6 %) piti kurssimuodon erittäin sopivana
kohderyhmälle, niin merkittävä osuus osallistujista (53,6 %) piti
osaa (ei kaikkea) sisältöä vaikeana kohderyhmälle.
Yleisesti
suurin osa sidosryhmästä piti kurssin johdanto-osaa erittäin
hyödyllisenä (67,9 %) ja luokittivat kurssimateriaalin
käyttökelpoisuutta oppijoille erittäin hyödylliseksi (71,5 %).
Suurin osan tämän ryhmän osallistujista (85,7 %) piti aloitetta
mahdollistaa ilmainen harjoitusohjelma internetin kautta erittäin
tärkeänä, ja suuri enemmistö (82,2 %) ei ehdottanut lisämuutoksia harjoitusohjelmaan.
Haluamme tähdentää
että tätä lokakuussa
2014 päättyvää projektia
on hallinnoinut Stepping
Stones järjestö, joka on
p a i n o t t u n u t
kehitysvammaisten
ihmisten sosiaaliseen ja
työllistymisen
integraatioon ja että
muut yksiköt ja yliopistot
Pohjois-Irlannissa (Southern Regional College), Irlannissa
(LogicEarth), Suomessa (Helsinki Diakonia College), Italiassa
(Conform), Portugalissa (APPC) ja Espanjassa (AMPROS) ovat
osallistuneet projektin toteutukseen.
Seuraava askel ennen projektin päättymistä on materiaalin
jakaminen kohdemaihin sekä mahdollisuus projektin jatkamiseen
ottamalla yhteistyöhön mukaan Välimeren alueen ja Itä-Euroopan
muita valtioita.

www.beinspiredeurope.eu
@Beinspired_eu

