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Proje
Bugün, kurumlar gerekli bilgi ile personeli işe almanın
ve korumanın ne kadar güç olduğunu kabul ederler.
Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde, artan tıbbi
bakım talebi gibi nedenlere bağlı olarak, özellikle
sağlık ve bakım gibi sektörler, nitelikli işgücü sıkıntısı
çekmektedir.
Hafif engelli insanlar ile aktif yaşlıların istihdamı,
işgücü sıkıntısı durumunu giderebilir, örneğin eğer
mentorlar tarafından yönlendirilirlerse; işverenler,
Diversity hakkında bilgiye sahibi olurlar ve bu
gruptaki insanlarla çalışmanın güvenilirliği ve yetkinliği
konusunda ikna olurlarsa.
Bu projenin ana odağı, Almanya ve diğer ülkelerden
daha önceki projeler VOCA2 ve IBB’ den bir mentoring
modelini transfer, adapte ve test etmek,
yaygınlaştırmak; eğitim ve mesleki öğrenimde katılım
ile sağlık ve bakım sektörlerinde özellikle yaşlılar ve
engelli insanların istihdamını artırmak için Diversity
yaklaşımlarını kullanmaktır. Projenin metodolojisi,
potansiyel uzmanlar, VET temsilcileri, özel gereksinimi
olan insanlar ve benzer konularda veya hedef
gruplarda LDV projeleri olan ortaklar ile yakın
işbirliğine odaklanır. IT platformu tarafından
desteklenen bir sosyal ağ ile, bu işbirliğini
kolaylaştırmak
planlanmıştır.
Sağlık/bakım
sektöründe, işgücü azlığı/yetenek eksikliği ile yaşlılar
ve engelli insanlara istihdam olanaklarını analiz etmek
için tüm ortak ülkelerde odak grup çalışmaları
düzenlenecektir. Sağlık/bakım sektöründe, diversity
atölye çalışmaları yer alacak ve projenin iki hedef
grubu yaşlılar ve engelli bireyler için işyerlerinin
tasarımı hakkında işverenler ile görüşmeler
yapılacaktır.
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Projenin beklenen bazı sonuçlar şunlardır:
 Diversity danışmanı (DC) olmak için gerekli yeterlilikleri içeren bir katalog
 Ortak ülkelerde, diversity danışmanları ve mentorlar için transfer
edilebilir klavuzlar ve el kitaplarını içeren bir mentoring programı
 Sosyal ağı destekleyen ve yenilikçi online eğitimi, bilgi alışverişini,
işbirliğini kolaylaştıran bir IT platformu
 Sosyal çalışmacının mesleki ve/veya yüksek öğrenimine dahil edilen DC
veya mentor olmak için bir yeterlilik programı
 Yaşlılar ve engelli insanlar için
oluşturmak/tasarlamak için önlemler

uygun

çalışma

ortamları

Haber
Projenin başlangıç toplantısı, 10-11 Ekim 2012 tarihlerinde Gelsenkirchen,
Almanya’da gerçekleşti. Projenin ortakları, çalıştıkları kurumu, yeterliliklerini
ve neden DIMENSAAI projesinde çalışmak istediklerini içeren kısa sunumlar
yaptılar. Detaylı çalışma planı, çalışma takvimi ve sorumlu ortaklar gibi
konular tartışılmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Proje hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen web-sitemizi ziyaret ediniz:
http://www.dimensaai.eu

