EDGE Erasmus + projekto - balandžio mėn.
naujienlaiškis
EDGE (Neįgaliųjų gebėjimų ir įsidarbinimo galimybių stiprinimas) yra naujas
Europos Sąjungos finansuojamas „Erasmus +“ projektas. Šis trejų metų trukmės
projektas prasidėjo 2018 m. rugsėjo mėn. ir savo veikla siekia paremti asmenis,
turinčius intelektinę negalią ar su intelekto nepakankamumu susijusius sutrikimus.
Minėtų asmenų grupės nedarbo lygis yra daugiau nei du kartus didesnis lyginant su
bendrąja populiacija, todėl projektu skatinamas jų įtraukimas į darbo rinką ir
visuomenę. Projekto uždaviniams įgyvendinti bus naudojamos trys pagrindinės
strategijos: asmenų su intelektine negalia darbui reikalingų įgūdžių ugdymas ir
asmenų paruošimas darbui, darbdavių skatinimas būti proaktyviems įdarbinant šiuos
asmenis ir kuriant reikalingą darbo aplinką ir parama ieškant individualios veiklos
galimybių.
Vykdydami šį projektą, mes pristatysime novatorišką ir specializuotą mokymo
programą šešiose šalyse, kuri padės jauniems asmenims, turintiems intelektinę
negalią, lengviau ir sėkmingiau įsidarbinti ar pradėti individualią veiklą. Mokymuose
daugiausia dėmesio bus skiriama dėmesingam įsisąmoninimui, verslumui ir
įtraukimo į verslą būdams, siekiant sukurti palankesnę darbo rinką asmenims su
intelektiniais sutrikimais.
Projektą vykdo Consorzio SiR (vadovaujantis partneris - Italija), Inova
Consultancy LTD (Jungtinė Karalystė), FENACERCI (Portugalija), VšĮ Socialinių
inovacijų centras (Lietuva), Die Querdenker (Austrija), „eCampus“ (Italija), Melazeta
(Italija), Tesalijos universitetas - UTH (Graikija).
Siekdami sustiprinti sklaidą ir tvarumą vietos/nacionaliniu lygiu, įtraukėme
šiuos papildomus partnerius: ANFASS Nazionale (Italija), Confcooperative Milano,
Lodi, Monza e Brianza (Italija), Cesano Boscone savivaldybė (Italija), Weleda
(Italija), Zini (Italija), Cerci Lisboa (Portugalija), CERCICA (Portugalija), Inspir-Ability

(Jungtinė Karalystė), VšĮ Edukaciniai Projektai (Lietuva), VšĮ Žmogiškųjų išteklių
stebėsenos ir plėtros biuras (Lietuva).

Ką nuveikėme iki šiol?
EDGE projektas prasidėjo labai sėkmingai: visi partneriai dalyvavo dviejuose
tarptautiniuose susitikimuose, kuriuose jie bendradarbiavo nustatydami ir siekdami
tolesnių tikslų.
Pirmasis susitikimas, kuriame buvo pristatyti partneriai, projektas ir tikslai,
įvyko Milane, Italijoje, 2018 m. lapkričio mėn. Partneriai vėl susitiko 2019 m. vasario
mėn. Vole, Graikijoje, metodikos kūrimo susitikime. Susitikime aptartos ir nustatytos
gerosios patirties gairės, reikalingos mokymų metodikos kūrimui ir įgyvendinimui.
Nuo tada projekto partneriai kūrė dėmesingo įsisąmoninimo mokymų
metodiką, bendrą procedūrą, paremtą moksliniais tyrimais bei duomenimis apie
dėmesingo įsisąmoninimo meditacijų efektyvumą asmenims su negalia. Dirbdami
suteiksime mokymus būsimiems metodikos taikytojams iš kiekvienos partnerių
organizacijos. Mokymų metu bus aptariama, kaip atlikti pateiktas užduotis ir vesti
užsiėmimus, kurie padės jauniems neįgaliems asmenims ugdyti minkštuosius ir
socialinius įgūdžius. Mokymai vyks pasitelkiant internetinius seminarus, metodikos
vadovus ir grupės diskusijas, taip pat mokytojai turės galimybę pagilinti žinias,
pasidalinti patirtimi ir prisidėti prie metodikos tobulinimo.
Vasarą metodika bus paruošta pilotiniam testavimui, kuriame dalyvaus
negalią turintys jauni asmenys skirtingose Europos šalyse: Italijoje, Austrijoje,
Lietuvoje, Graikijoje, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Jei Jus domina Mokymų programa, sekite EDGE Facebook puslapį, kad
galėtumėte
susipažinti
su
nauja
informacija
(www.facebook.com/EDGEErasmusProject).
Tai tik pirmieji žingsniai platesnės strategijos, kuria siekiama įgyvendinti
įtraukimo į darbo rinką priemones.

Projekto partneriai pirmajame susitikime Milane, Italijoje, 2018 m. lapkričio mėn.

Norite sužinoti daugiau? Apsilankykite mūsų internetiniame puslapyje: www.edgeerasmus.eu
Jei norėtumėte gauti naują informaciją apie tolesnes projekto veiklas ir rezultatus,
nepamirškite prenumeruoti mūsų naujienlaiškio: www.edge-erasmus.eu
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