ESPANHA ACOLHE A APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO EUROPEU BE INSPIRED
Comissão de Emprego e membro do Conselho
Directivo da FEAPS, o qual dissertou sobre “Modelos
de emprego para a inclusão laboral de pessoas com
deficiência intelectual em Espanha”.
Houve tempo ainda para aprender mais sobre o caso
da Cooperativa Altavoz www.altavozcooperativa.org.
Os responsáveis por esta iniciativa tiveram a
oportunidade, pois, de aprofundar o
desenvolvimento desta cooperativa de integração
social, instituição essa que trabalha com o objetivo
de alcançar uma maior autonomia para todos.
O Palacio de la Magdalena, em Santander (Espanha) recebeu,
no passado dia 17 de Outubro, a apresentação oficial do
trabalho desenvolvido no âmbito do projeto europeu BE
Inspired, relativo ao tema do emprendedorismo para
pessoas portadoras de deficiencia, que tem vindo a ser
desenvolvido nos últimos dois anos.

Paula Jennings tomou de novo palavra para analisar a
evolução do projeto. A sua apresentação foi acompanhada
por um professional e por um estudante da escola de
educação especial da AMPROS, que partilharam as suas
experiências relativas ao teste dos materiais.

Os materiais de trabalho desenvolvidos foram apresentados
durante esta conferência, com o objetivo de apresentar
ferramentas de aprendizagem destinado a pessoas
portadoras de deficiência intelectual na Europa.
A AMPROS serviu de entidade anfitriã neste encontro, no
qual foram analisados os processos de trabalho e materiais
gerados pela colaboração entre os diversos parceiros.

O programa de formação BE Inspired foi concebido para se
adaptar às características mais generalizadas da
aprendizagem de adultos com deficiencia intelectual leve.

A sessão de abertura, que contou com as representações
institucionais do Ayuntamiento de Santander, pela
Presidente da AMPROS, Mª Carmen Sánchez, e por Paula
Jennings, da Stepping Stones de Belfast, entidade
coordenadora do projeto, deu lugar à palestra de abertura a
cargo de Alexandre Martínez, Vice-presidente da AEDIS
(Associação Empresarial para Deficientes) e Presidente da

O curso pode ser, porém, ajustado (p.ex., a entrega de apenas
uma unidade do curso de formação completo) ou de
determinado grupo-alvo (p.ex., aumentando o número de
atividades práticas a indivíduos com deficiência intelectual
leve a moderada)
Embora o curso seja direcionado para adultos com DI que se
encontrem:
Although the course is directed to AID who are either in:
·Processo de transição para trabalho transition to work
·A trabalhar
·Prestes a mudar de carreira
O curso de formação BE Inspired pode também ser aplicado a
adultos com DI que se encontrem em diferentes contextos de
trabalho ou de aprendizagem, como é o caso da formação
profissional ou quaisquer outras iniciativas de educação para
adultos.

partners

Adaptação de Materiais
·Plano de Trabalho
·Guia do Formador
·Livro do Aluno
No Relatório Europeu sobre Experiências Piloto em Programas de
Formação para o Desenvolvimento de Capacidades Empreendedoras
para Pessoas com Deficiência Inteletual, a opinião geral dos participantes
sobre o curso de formação BE Inspired foi altamente positiva, certificando
a importância e utilidade do curso tanto para adultos com dificuldades de
aprendizagem como para os formadores e monitores. A maioria dos
participantes classificou o curso de formação como sendo “muito bom”
(67,9%). Embora a maioria dos participantes considerar que os conteúdos
da formação como sendo muito importantes (64.3%), e quase todos
entenderem que o formato do curso se adequava bastante à populaçãoalvo (53.6%), uma proporção considerável de participantes (53.6%)
considerou alguns (mas não todos) conteúdos difíceis para pessoas com
dificuldades de aprendizagem. Regra geral, a maioria dos participantes
considerou a seção introdutória do curso de “muito útil” (67.9%) e
classificou a utilidade dos materiais do curso destinado aos formadores
de “muito útil” (71.5%). A maioria dos participantes deste grupo (85.7%)
considerou a iniciativa de disponibilizar gratuitamente o curso de
formação na internet como sendo “muito importante”, e a grande maioria
destes (82.2%) manifestou a sua intenção de manter o curso de formação
inalterado e sem mudanças adicionais.
Recordamos que este projeto, que irá terminar no próximo mês de
Novembro, tem sido liderado pela organização Stepping Stones, que se
rege com o intuito da integração social e laboral das pessoas com
deficiencia intelectual, e de que
outras entidades e universidades
na Irlanda do Norte (o Southern
Regional College), Irlanda
(LogicEarth), Finlândia (Helsinki
Diakonia College), Itália (Conform),
Portugal (APPC), Espanha
(AMPROS).
Os próximos passos antes do
encerramento do projeto serão os da distribuição dos materiais pelos
diversos países e a possibilidade de continuar o projeto incorporando
outros parceiros de países mediterrânicos e de leste.

www.beinspiredeurope.eu
@Beinspired_eu

