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DIMENSAAI: Activitati si rezultate
Principalul scop al proiectului DIMENSAAI este imbunatatirea perspectivei de angajare
a persoanelor de varsta a treia si a celor cu disabilitati, prin intermediul mentoringului,
adaptat competenelor si abilitatilor acestor persoane.
Partenerii din proiect impreuna cu specialisti de la Lebenshilfe GUV si Stadtmission Kiel,
au vizitat doua organizatii in care sunt inclusi grupurile tinta, in Ankara, in ziua de 22mai
2014. Prima organizatie a fost un ONG care se ocupa de promovarea oportunitatilor de
invatare ale grupurilor tinta, in special tineri orfani, preocupandu-se de viitorul lor
profesional.
A doua vizita a fost facuta la o scoala in care erau inclusi elevi cu disabilitati. Proiectul sa incheiat cu un workshop intitulat “ Diversitate, educatie si integrare-reintegrare in
munca a persoanelor de varsta a treai si celor cu nevoi speciale”,si a fost gazduit de
Mamak RAM , Turcia pe 23 Mai, 2014.

Participantii la workshop au inclus si persoane cu disabilitati, seniori, traineri, interesati de
mentoring si diversitate, precum si reprezentanti ai parteneirlor din proiect. Unul din
obiectivele workshopului a fost demonstrarea competentelor acestor categorii de
persoane. Aceste grupuri tinta au fost active in timpul conferintei. Grupul 1 a discutat
despre rolul mentoringului la locul de munca ca o componenta a asistentei sociale care in
Irlanda reprezinta un program de studiu; mentoringul in Austria este acreditat;
managementul angajatorilor in Turcia; strategii in Malta. Grupul 2 de discutii s-a aplecat
asupra formarii mentorilor; pregatirea studentilor; plus valoarea ce poate fi data
persoanelor cu disabilitati si seniorilor la locul de munca; importanta diversitatii si
integrarea acestor grupe de persoane cu preocuparea in dezvoltarea resurselor umane.
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Proiectul DIMENSAAI ca rezultate poate fi rezumat astfel:
Conceptul principal al proiectului:
•Angajarea seniorilor activi si a persoanelor cu disabilitati de invatare reprezinta un potential de
imbunatatire a pietii muncii in sectorul ingrijirilor din sanatate
•Angajatorii care sunt informati despre conceptul de diversitate si mentoring poate invata sa aprecieze
avanatjul economic al recrutarii unor astfel de persoane, daca iau in consideratie competentele acestora.
•Mentoringul stabilit ca fiind o tehnica de suport personal si profesional are multiple beneficii pentru
angajat si pentru integrarea sociala.
Acitivtati suport:
• Stabilirea grupurilor tinta in toate tarile partenere si discutii cu acestia, transferul si adaptarea testelor de
mentoring
•Diversitatea workshopurilor in organizatiile interesate, mai ales cele din sectorul ingrijirilor si sanatatii
•Dezvoltarea si utilizarea ITului in cadrul retelelor de socializare si de comunicare in scopul imbunatatirii
comunicarii si invatarii.
• Discutii cu angajatorii, asupra modului de proiectarea locului de munca pentru astfel de persoane.
• Acitivtati de diseminare si valorizare a activitatilor proiectului
DIMENSAAI livrabile:
•Catalog de competente pentru mentori/consilieri
•Program de mentoring si ghid
•Manual al consilierilor in tarile partenere
•Platform IT, training on-line pentru cooperare, schimburi si informare
•Curriculum pentru mentoring si diversitate la locul de munca
•Masuri pentru crearea unor locuri de munca potrivite pentru seniori si persoane cu disabilitati
•Website, flyer, platforma media, alte materiale
In concluzie rezultatele proiectului DIMENSAAI faciliteaza integrarea persoanelor cu disabilitati si a
seniorilor in munca in sectorul social si al sanantatii, ceea ce este fara precedent si este absolut necesar.
Programele de mentoring
Programele de mentoring sunt bine stabilite in multe institutii dar nu se aplica pentru aceste categorii de
persoane.

Detalii la web-site: http://www.dimensaai.eu

