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„Restart“ programa buvo sukurta Šiaurės Airijoje ES
EQUAL programos metu. Įgyvendinant pradinį EQUAL
partnerystės projektą Šiaurės Airijoje paaiškėjo, kad
vienišų tėvų grįžimą į darbo rinką apsunkina sudėtingos
asmeninės ir sisteminės kliūtys. Tarp trukdžių grįžti
į darbą įvardijami šie – pažeista savigarba, vaikų
priežiūros galimybių stoka, baimė netekti socialinių
pašalpų, pasimiršę įgūdžiai ir darbo patirties trūkumas
bei sunkumai derinant darbo ir šeimos poreikius.

„Restart“ programa jau buvo sėkmingai
pritaikyta ir išbandyta Italijoje, Lenkijoje,
Kipre bei Norvegijoje. O „Restart 2“ projekte
siekiame programą pritaikyti ir įgyvendinti
Vokietijoje bei Lietuvoje.

Novatorišką „Restart“ programą sukūrė trys
bendradarbiaujančios organizacijos – „Gingerbread“,
Šiaurės Airijos užimtumo ir mokymosi departamentas
bei Ulster universitetas. Tai unikali į įsidarbinimą
orientuota programa, kurioje derinamas grupinis
darbas, individualios konsultacijos, profesinė praktika,
pagalba rengiant gyvenimo aprašymus ir ieškantis
darbo skelbimų; taip pat konsultacijos apie asmeninius
finansus, vaikų priežiūrą ir kitus vienišiems tėvams
rūpimus klausimus.

Daugiau informacijos apie „Restart 2“ projektą ir
vienišų tėvų padėtį Europoje skaitykite internete:

www.restart2.eu

Apie „Restart 2“

Apie programą

„Restart 2“ projekto tikslas pritaikyti
„Restart“ mokymo programos patirtį
organizacijose Lietuvoje ir Vokietijoje.

„Restart“ programa bus perkeliama į šalių partnerių
organizacijas penkiais etapais:

Šiaurės Airijoje sukurtos „Restart“ programos tikslas
– padėti vienišiems tėvams sugrįžti į darbo rinką.
Programa unikaliai apjungia individualias konsultacijas,
mokymąsi grupėje ir profesinę praktiką. Šis metodas
sėkmingai padeda vienišiems tėvams labiau pasitikėti
savimi ir palengvina grįžimą į darbo rinką.
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Vienišų tėvų gyvenimo sąlygų ir užimtumo
situacijos tyrimas kiekvienoje šalyje;
Suinteresuotųjų šalių forumai, politikos ir praktikos
ekspertų susitikimai kiekvienoje šalyje;
Programos vertimas, pritaikymas ir akreditavimas;
Bandomasis programos pritaikymas kiekvienoje
šalyje;
Rezultatų vertinimas ir sklaida.

Ši nauja partnerystė leidžia mums dalintis įgyta patirtimi
bei papildyti programą naujomis partnerių idėjomis. Tokiu būdu toliau gerinsime mokymosi prioritetų pripažinimą
ir skaidrumą.

Atsižvelgdami į pirmojo „Restart“ projekto (2010 - 2012)
sėkmę, keliame tikslą sukurti ir akredituoti įdarbinimo
programą, suprantamą skirtingomis Europos kalbomis.
Be to, siekiame programą pritaikyti Europos profesinio
mokymo kreditų sistemai (ECVET) , taip užtikrinant
„Restart“ programos dalyvių įgytos kvalifikacijos
tarptautinį pripažinimą. „Restart“ ir „Restart 2“ yra ES
Leonardo da Vinci mokymosi visą gyvenimą programos
Naujovių perkėlimo veiklos projektai.

Vieniši tėvai Europoje

•

Daugiau kaip 20% Europos vaikų auga nepilnose
šeimose.

•

Rizika, kad šie vaikai gyvens skurde yra 50%
didesnė nei vidurkis.

•

Daugumą nepilnų šeimų sudaro vienišos
motinos, kurioms sunku išsilaikyti darbo rinkoje ir
nepriklausyti nuo socialinių išmokų.

Remiantis atliktų tyrimų duomenimis, daug norinčių
dirbti vienišų tėvų susiduria su asmeninėmis bei
sisteminėmis kliūtimis. Pavyzdžiui, dėl ilgos pertraukos
pradeda trūkti darbinės patirties, atsiranda poreikis
atnaujinti arba įgyti naujų darbinių įgūdžių, be to sunku
suderinti darbą ir įsipareigojimus šeimai; dėl izoliacijos
ir skurdo mąžta pasitikėjimas savimi, nelengva rasti
prieinamas vaikų priežiūros paslaugas bei bijomasi
prarasti socialines pašalpas. Galiausiai, kai kuriose
projekto „Restart 2“ partnerėse šalyse vienišų tėvų
situaciją apsunkina socialinės stigmos ir neigiamas
požiūris. Taigi manome, kad vieniši tėvai nepelnytai
išstumiami iš darbo rinkos, kas tiesiogiai lemia nepilnų
šeimų pažeidžiamumą, skurdą ir socialinę atskirtį visoje
Europoje.

