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Rezumat

Rezultate planificate:

Sectoare ca sanatatea si asistenta sociala prezinta un deficit pe piata muncii in
aproape toate tarile Europei pentru ca solicitarile acestor sectoare sunt in
crestere. Angajarea seniorilor activi si a persoanelor cu disabilitati usoare poate conduce la imbunatatirea situatiei pietei muncii in aceste sectoare daca
aceste grupuri de persoane sunt orientate si instruite de mentori, numai in
conditiile in care angajatorul are o aplecare si intelege rolul acestui mentoriat.
Diversitatea implicariii acestor grupuri este data de competentele acestor
grupuri.

 Un catalog al competentelor impuse de consiliere in aceste sectoare

Obiectivul acestui proiect este acela de a transfera, de a adapta si de a testa un
model de mentoring preluat din doua proiecte anterioare si anume VOCA2 si
IBB, coordonate de Germania. Acest model va fi aplicat in tarile partenere
avand scopul de a implica grupurile tinta in procese de educatie vocationala, in
sectorul sanitar si cel al asistentei sociale.
Cateva masuri organizatorice si de ergonomie, care se impun in companii, vor fi
discutate astfel incat angajatorii sa creeze si sa adapteze locurile de munca la
particularitatile seniorilor si persoanelor cu disabilitati. O retea de socializare va
fi dezvoltata pe platforma IT, ceea ce va permite circulatiei informatiei, comunicarea si cooperarea.

Activitati planificate
 Stabilirea grupurilor tinta in fiecare din tarile partenere, pentru a discuta
necesitatile ce se impun la locul de munca pentru integrarea seniorilor si
persoanelor cu disabilitati, dar si implementarea procesului de mentoring,
bazat pe transferul modelului existent in cele doua proiecte mentionate
anterior.

 Elaborarea unui program de mentoring si a unor ghiduri sau manuale
care sa prezinta mijloacele de consiliere in fiecare din tarile partenere.

 Dezvoltarea platformei IT care sa faciliteze functionarae unei retele de
socializare, training on-line, schimburi de informatie, colaborare.

 Dezvoltarea unui curriculum pentru obtinerea calificarii de consilier sau
mentor, la nivel de institutii de invatamant superior si/sau la nivelul
structurilor de asistenta sociala.

 Masuri concrete de creare si organizare a locurilor de munca destinate
seniorilor activi si persoanelor cu disabilitati.

 Website, flyer si alte materiale destinate diseminarii.
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 Sustinerea unor simpozioane , ateliere de lucru, in cele doua sectoare dar
si in alte structuri interesate de angrenarea in activitatea lor a persoanelor
cu disabilitati si a seniorilor. Dezvoltarea si utilizarea suportului IT in cadrul
retelei de socializare care permite invatarea, comunicarea si informarea.

 Discutii cu angajatorii asupra modului de organizare a locurilor de munca
pentru seniori si persoane cu disabilitati, diseminarea rezultatelor si
valorificarea acestora.

 Diseminarea rezultatelor proiectului.
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