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Creşterea productivităţii în cadrul proiectului SEPAL şi menţinerea siguranţei în timpul pandemiei COVID-19
 

În mijlocul noii pandemii de coronavirus, mulți angajatori încearcă să limiteze expunerea personalului. Munca de acasă reprezintă un mod eficient de
prevenire a răspândirii COVID-19 prin reducerea la minimum a riscului ca angajații să intre în contact cu cineva care suferă de boală. Pe măsură ce
coronavirusul se răspândește, numeroase organizații le sugerează angajatorilor lor să rămână în siguranță acasă și să reușească să își facă munca
online folosind mai multe instrumente disponibile prin o simplă căutare pe internet.
 
Având în vedere faptul că trecem printr-o perioadă dificilă, continuăm să credem că nimic nu este imposibil și vom face eforturi pentru a coordona
echipa noastră pentru a fi la fel de eficienţi ca înainte sau chiar mai eficienţi. Pentru a fi productiv acasă, am identificat mai multe cerințe care sunt
necesare pentru a lucra de la distanță: un computer sau un laptop, un telefon, o conexiune bună la internet, un spațiu de lucru organizat, un program de
lucru și nu în ultimul rând motivație, creativitate și disciplină.
 
În ceea ce privește echipa SEPAL, folosim resursele online pe care le-am dezvoltat, cum ar fi SEPAL HUB dedicat experților WISE din acest proiect,
unde continuăm să ne înregistrăm și să actualizăm profilurile tinerilor cu vârste cuprinse între 24 și 29 de ani. SEPAL dedicat tinerilo NEET, unde își pot
vedea profilul și documentele cu privire la situația lor pe platformă și, de asemenea, unde intenționăm să punem în aplicare o funcție de „chat” pentru a
obține o comunicare mai ușoară și pentru a le oferi sesiuni de consiliere atunci când este nevoie.
 
În plus, folosim frecvent mai multe instrumente online care sunt disponibile gratuit pe internet pentru a asigura o comunicare calitativă între colegii
noștri din diferite țări (România, Spania, Grecia, Lituania, Polonia). De exemplu, întâlnirile și conferințele noastre online sunt organizate în mare parte pe
platforma ZOOM și toți partenerii noștri sunt familiarizați cu aceasta. Considerăm o modalitate formală de comunicare, fiind principalul motiv pentru care
am început să accesăm această platformă. Recent am organizat ședința Comitetului de coordonare pe ZOOM, fiind cea de-a 15-a ședință a noastră de
management online și vom continua să organizăm următoarele întâlniri, așa cum a fost planificat. A fost o oportunitate excelentă de a discuta despre
impactul COVID-19 asupra activității noastre, implicit asupra angajării tinerilor NEET. Fiecare partener a venit cu soluții tehnice pentru a continua să
lucreze și să colaboreze eficient și să mențină contactul, în special cu tinerii.
 
Menţinerea legăturii cu tinerii de pe platforma noastră este imperativă în această perioadă. Trebuie să îi asigurăm că activitățile noastre vor fi
desfășurate în mediul online în perioada următoare și le vom oferi sprijinul de care au nevoie. Trebuie să-i sfătuim că cel mai bun lucru pe care îl pot
face în această perioadă este să stea acasă și, de exemplu, îi putem ajuta să scrie un CV european adecvat cu ajutorul modelului Europass, să le
recomandăm să citească anumite articole sau cărți și să le sugerăm să participe la unele cursuri gratuite online, precum cele oferite de Google sau
Harvard, pentru a-și dezvolta abilitățile și cunoștințele lor într-un anumit domeniu. Aceste activități pot fi realizate prin apeluri video folosind Skype,
Google Hangouts sau Facebook Messenger, în funcție de opțiunea sau posibilitatea fiecărui NEET. În plus, găsim accesibile câteva alte instrumente
online, cum ar fi WhatsApp și Gmail, dar le folosim într-un mod mai mult sau mai puțin informal, cum ar fi mesaje scurte (individuale sau de grup) între
colegii de birou sau partenerii de proiect.
 
Au fost menționate mai sus unele cursuri gratuite online. În cadrul proiectului SEPAL intenționăm să continuăm dezvoltarea propriei noastre platforme
de formare online (SEPAL e-learning), folosind Moodle Class, unul dintre cele mai populare sisteme de învățare din întreaga lume. Mai mult decât atât,
ne propunem să oferim grupului țintă al proiectului nostru o instruire pentru dezvoltarea competențelor digitale (TIC). Trebuie menționat că, potrivit DESI
(The Digital Economy and Society Society) din 2019, România, Grecia și Polonia (trei din cinci țări din proiectul SEPAL) s-au aflat în partea de jos a
clasamentului UE28, mai precis, pe locurile 25, 26 și 27. În zilele noastre, se poate observa că un număr crescut de locuri de muncă necesită abilități
digitale. Mai mult decât atât, atunci când solicitați un loc de muncă, un CV adecvat, un e-mail și utilizarea aplicațiilor de social media sunt de
asemenea apreciate de majoritatea angajatorilor. Acestea sunt aspecte de bază care sunt luate în considerare, dar mulți angajatori cer, de asemenea,
persoanelor intervievate să aibă cunoștințe cu privire la pachetul Office (Word, PowerPoint, Excel etc.). Prin urmare, proiectul SEPAL intenționează să
ofere tinerilor NEET o oportunitate de a beneficia de instruire practică în domeniul digital. Un certificat care atestă competențele lor va îmbogăți profilul
tinerilor noștri și CV-urile lor, dar va crește, de asemenea, productivitatea anumitor organizații în care vor fi angajați.
 
Ca o concluzie, trăim într-o lume în schimbare rapidă și trebuie să ne adaptăm la vârsta tehnologiei care avansează din ce în ce mai mult cu fiecare zi
care trece. Tehnologia poate aduce avantaje și dezavantaje. În această perioadă provocatoare, considerăm că este un avantaj, deoarece facilitează
comunicarea între colegii de birou, partenerii proiectelor din toată Europa, dar și între experții noștri WISE și NEET, ceea ce crește productivitatea
activităților noastre în cadrul cărora depunem eforturi să o susțină.

 
Al 3-lea eveniment de diseminare în Atena/Grecia

 

Experimentăm o politică de „distanțare socială” pentru a ne proteja sănătatea în situația actuală și pentru a putea experimenta „apropierea de spațiu”.
Suntem suficient de nefericiți să experimentăm focarul de coronavirus care a fost catalogat ca o pandemie de Organizația Mondială a Sănătății, dar, în
același timp, suntem destul de „norocoși” să fim sănătoși și pentru că tehnologia în acest moment ne oferă oportunitatea de a crea o valoare tot mai
mare cu o cantitate redusă de resurse.
 
KoiSPE „Diadromes” a avut norocul de a fi desfășurat deja cel de-al treilea eveniment de diseminare pe 26 februarie 2020, chiar înainte de izbucnirea
acestei pandemii. Evenimentul a avut loc într-o unitate a Societății de Psihiatrie Socială și Sănătate Mintală P. Sakellaropoulos, în Kallithea, Atena. Am
fost încântați să primim reprezentanții Comitetelor locale ale părților interesate (LSC), dar, pe deasupra, am fost încântați să fim alături și de beneficiari
- tinerii (NEET) care participă deja la diferitele etape ale programului SEPAL. Întâlnirea s-a concentrat în jurul progresului și în lumina experienței
acumulate prin procesul de implementare al SEPAL. Am avut ocazia să explorăm problemele, preocupările care au apărut și să analizăm punctele de
vedere ale părților implicate. De asemenea, am discutat și organizat următorii pași către incluziunea ocupării tinerilor.
Aici, în Grecia, rămânem în continuu contact cu colegii noștri din KoiSPE „Diadromes”, cu partenerii noștri, stakeholderii locali, dar mai presus de toate,
cu beneficiarii și participanții noștri.
Contactul nostru cu părțile interesate este constant și nu este afectat de situația actuală, întrucât profităm la maxim de ce oferă tehnologia. Cu toate
acestea, se simte că ritmul și viața de ieri s-a transformat într-o grămadă de întrebări de astăzi. Oare îmi voi primi viața înapoi? Când se va aplana
curba acestui virus contagios? Oamenii pe care îi cunoaștem și îi iubim vor fi bolnavi? Toate restaurantele, librăriile și cafenelele vor mai exista sau vor
mai dispărea unele dintre ele (împreună cu toate mijloacele de trai pe care le-au susținut)? Cum vor avea familiile care au pierdut pe cineva o ocazie să
se întristeze printre atâtea pierderi? Ne vom simți mai aproape de restul lumii, care a trecut prin asta cu noi și sunt atât de clar interconectați cu noi,
sau vom experimenta mai mai mult frică unii de alții, temându-se că ar putea fi purtătorii tăcuți de ceva mortal?
 
 
Însă adevărul este că cei mai mulți dintre noi care am trecut printr-un eveniment (sau evenimente) care ne-a afectat și ne-a schimbat viața așa cum o
știam. Pentru unii dintre noi, cineva apropiat a murit. Pentru alții, partenerul ne-a părăsit. Am pierdut brusc un loc de muncă pe care l-am avut toată
viața. Casa noastră a fost distrusă într-un dezastru natural. Am fost diagnosticați cu o boală gravă. Ceva neașteptat și devastator s-a întâmplat și ne-
am regăsit brusc fără busolă. Deci, în timp ce această circumstanță specială este nouă, nu suntem în totalitate fără resursele interne pentru a
supraviețui. În unele moduri fundamentale, am fost aici înainte și ne-am găsit drumul. Această cunoaștere ne poate oferi încrederea că o putem face și
de această dată.
În condiții normale, prescrierea socială este o inițiativă-cheie de abordare a singurătății și a altor factori sociali care afectează sănătatea. Ca toate
domeniile vieții, a fost și va continua să fie perturbat de pandemia COVID-19. Prescripția socială se referă la utilizarea „activelor comunitare” (de
exemplu, organizații locale, organizații de caritate, servicii de asistență) pentru a aborda provocările „non-medicale” (de exemplu, izolarea, șomajul,
deșeul) care pot afecta modul în care oamenii se simt fizic și psihologic. KoiSPE „Diadromes” a planificat deja termen lung și şi-a propus modalităţi de
a se asigura că beneficiarii primesc asistență și sprijin în ceea ce priveşte nevoile lor sociale, de angajare și formare. Cu toate acestea, acest lucru se
bazează pe utilizarea serviciilor sau a activităților locale, multe dintre acestea urmând să fie închise pentru viitorul apropiat.
Toate activitățile și serviciile comunitare propuse adesea ca parte a prescripției sociale au fost puse în așteptare. Consilierii de carieră (WISE) pot juca
în continuare roluri cheie în timpul pandemiei actuale. Noi recomandări sugerează că experții WISE ar trebui să țină programări video sau telefon cu
beneficiarii și să promoveze inițiativele existente care să ajute oamenii să se simtă conectați cu ceilalți, pe motivul importanței menținerii conectării
comunității în acest timp.
 
Practic, cel de-al treilea eveniment de diseminare marchează sfârșitul primei jumătăți a proiectului SEPAL. Scopul nostru final (a fost și a rămas) este
să obținem un rezultat de calitate care să corespundă atât așteptărilor partenerilor noștri, cât și ale celor care participă la el. Proiectul SEPAL lucrează
pentru a se asigura că va face diferența în viața participanților, prin îmbunătățirea abilităților și astfel facilitarea posibilităților lor de angajare.
Ne asigurăm că rămânem conformi cu directivele, reglementările și politicile de stat. Rămânem acasă, dar ținem legătura!

 
  Social Firms Europe CEFEC - Conferinţa online

 

Toți partenerii SEPAL plănuiseră să participe la Conferința SFE CEFEC de la Dortmund, pe 18 și 19 martie 2020, pentru a discuta despre
Incluziune prin Ocupare.
 
Din păcate, evenimentul a trebuit să fie anulat din cauza COVID-19, așa că a trebuit să fim din nou creativi. La 19 martie 2020, Institutul
Bucovina a organizat o conferință online cu membrii CEFEC Social Firms Europe și partenerii SEPAL.
 
Asta Jaseliuniene din partea ZISPB Lituania, a pregătit o prezentare despre proiectul SEPAL. Din păcate, ea nu a putut participa la
Conferința noastră CEFEC online și a fost reprezentată de managerul nostru de comunicare, Alina Bîrsan, de la Institutul Bucovina /
România. Ea a prezentat partenerii implicați în Sprijinirea unei platforme de angajare prin ucenicie - SEPAL, finanțat prin EEA and Norway
Grants for Youth Employment, incluzând principalele activități dezvoltate în perioada implementării în vederea îmbunătățirii situației de
angajare a tinerilor NEET.
 
COLABORAREA este cuvântul cheie al drumului nostru către succes!
 
Puteţi verifica online Conferinţa SFE CEFEC aici.

Local Stakeholders din Spania îi sprijină pe tinerii NEETs

Stakeholderii spanioli sporesc în număr şi în sprijinul oferit tinerilor NEETs. Aici vă prezentăm o parte dintre ei:
 

Silvia Ayala din partea Serviciilor Sociale, Guvernul Cataloniei

Participarea la toate evenimentele, vorbind despre oportunitățile pe care municipalitățile le oferă tinerilor, promovând activitățile proiectului
pentru colegii de muncă și pentru alte domenii ale guvernului, ne ajută să ne îmbunătățim perspectiva procesului de învățare și ucenicie.
 

Pla de Barris, (Neighborhood Plan) Municipalitatea din Barcelona – David Sarroca;

El ne-a ajutat în prima etapă de recrutare și de diseminare a proiectului printre tinerele mame singure din proiectul la care lucrează.
 

Som Esqueix Association – Juanma Gonzales; 

Asociaţia lor este dedicată să cultive legume într-un mod responsabil și durabil cu persoane vulnerabile, dar mai în vârstă decât grupul
nostru ţintă, dar a oferit o oportunitate de a accesa un loc de muncă în cazul în care sunt interesați de agricultură.
 

Associació de Joves Gitanos de Gracia – Ricardo Valenti Gutierrez;

Ne-a ajutat foarte mult la primele sesiuni de recrutare, deoarece lucrează direct cu tinerii. El a colaborat foarte aproape de experții WISE în
acest sens pentru a evita ca tinerii să renunțe la căutarea unui loc de muncă. El este implicat în proiect încă de la început într-un mod cu
adevărat activ. Lucrează din greu pentru proiectul SEPAL.
 

Gats. Association – Oscar Rando

Lucrează cu cooperative nu cu tineri, așa că pentru el a fost cu adevărat dificil să ne ajute în procesul de recrutare. Dar lucrează aproape
de noi pentru a găsi companii care pot aduce o oportunitate de muncă pentru NEETs.
 

Serviciile de ocupare din Badalona – Lurdes Soler

Această instituție este destinată solicitanților de locuri de muncă, precum este biserica pentru creștini sau moscheile pentru musulmani.
Aceasta înseamnă că acest birou este locul în care tinerii aflați într-o situație de șomaj merg mai întâi. Pe de o parte ca să se înregistreze
ca și persoane în căutarea unui loc de muncă, iar pe cealaltă parte, să identifice posibilități de ocupare sau subvenții. În acest context, ca
parte a stakedolder-ilor locali, colaborează adresându-se tinerilor pentru a fi ajutați de proiectul nostru, pentru a-și consolida abilitățile și
pentru a găsi împreună alternative de angajare.
 

MigRESS Association – Luz Helena Ramirez;

Această asociație este una dintre cele mai proactive părți interesate pe care le avem. Aceștia doresc să promoveze participarea
persoanelor migrante la inițiativele „Economie socială și solidară”, să își facă vizibile inițiativele privind economia și să contribuie la o
cooperare socială interculturală. Recent, au organizat pentru noi un training pentru formatori în problemele migranţilor. O mare parte dintre
tinerii noştri sunt migranți și aflați într-o situație vulnerabilă. Adresând problemele migranţilor către un colaborator competent, însoțim
situația ocupării în mod transversal.
Cum funcționează această cooperare și modul în care această inițiativă reglementează situația ilegală a migranților, a fost un alt training pe
care l-am susținut cu aceștia. Vom facem o vizită lucru cu o parte dintre tinerii NEET, în CanBATLLO, vizitând și învățând cum au fost
dezvoltate aceste mici cooperative. Tinerii noştri NEET se văd ca făcând parte dintr-o cooperativă?

Pla de Recollida de Poble Sec –  Teia Goñi Gomez

Pla de Recollida de Poble Sec este un program al Poble Sec Entity Coordinator dedicat în special migranţilor. Aceștia lucrează pe trei axe
transversale: consiliere și îndrumare, instruire și participare, cu scopul de a încuraja includerea migranților în societatea gazdă. În calitate
de părți interesate, aceștia oferă consultanță directă despre cum să procedăm în cazul rezidenților care au nevoie de sprijin.
 

Asociaţia Kali Zor – Alfonso Amaya

În calitate de parte interesată a asociației de romi, aceștia participă proactiv la procesul de recrutare de la începutul proiectului. După cum
știm, cea mai mare parte a comunității de romi are locuri de muncă informale, nu au contract formal și sunt văzute multe în sectorul
neorganizat, unde munca și plățile se fac pe baza unor acorduri verbale, fără obligații de ambele părți. Acestea sunt locuri de muncă care
au muncitori zilieri, ale căror salarii sunt plătite zilnic. În acest context, cu acest stakeholder, organizăm activități pentru a evidenţia
importanța unui loc de muncă formal pentru o viață durabilă. Ei mențin motivația tinerilor NEETs în timpul procesului de ucenicie.
 

Federaţia Asociaţiilor Columbiene din Catalonia – Carmen Rosa Bermudez

Colaborarea noastră reciprocă constă în furnizarea de servicii privind formarea abilităților soft ale migranților din Columbia. De asemenea,
au ajutat oamenii să fie înregistrați pe platforma online SEPAL.
 
Aşa cum se poate observa, rolul stakeholder-ilor este esenţial în implementarea şi eficacitatea proiectului.
#alldifferent  #allequal #allforsepalproject #allfortheyouthempowrment   #allfortheNEETS.                           

 
Cooperarea cu LSCs – bune practici din Polonia

 

Munca într-un proiect internațional este o cooperare permanentă a diferitelor tipuri de instituții, care sunt legate de o misiune comună în
domeniul intervenției proiectului. Proiectul SEPAL nu ar fi putut fi implementat cu succes fără sprijinul partenerilor noștri locali (LSC).
 
Centrul Municipal de Asistenţă Familială este o instituție independentă de protecție socială. Zona de activitate este orașul Szczecin. Scopul
principal al organizației este de a permite indivizilor și familiilor să depășească situații de viață dificile pe care nu le pot depăși folosind
propriile puteri, resurse și posibilități. Instituția cooperează cu tineri din zona de asistență pentru menținerea activității
profesionale. (www.mopr.szczecin.pl)
 
Labour Market Leader este o agenție pentru ocuparea forței de muncă autorizată de Voievodatul Mareșal al Pomeraniei de Vest ca agenție
de angajare, consiliere profesională și personală. De asemenea, compania este înregistrată în Registrul serviciilor de instruire, desfășoară
proiecte de formare profesională în UE, eliberează certificate ale Ministerului Educației Naționale (www.kursyzadarmo.pl).
 
Foundation Tulipan a fost înființat în ianuarie 2013 la Szczecin - unde în prezent își are sediul și conduce Centrul de ajutor post-penitenciar
TULIPAN. Există grupuri de asistență care funcționează în fundație și se derulează o serie de inițiative pentru a sprijini iniţiativele noastre.
Fundația își desfășoară activitățile în penitenciare şi în afara acestora (în zona centrelor de detenție și penitenciare). Fundația Tulipan a
implementat deja peste 50 de programe originale și a publicat multe publicații despre asistența penitenciară și post-penitenciară,
profesională, preventivă și motivațională. A creat numeroase spoturi și filme care promovează ajutorul pentru condamnați - care abordează
multe probleme sociale. (www.fundacjatulipan.pl) 
 
Training and Advise Centre Pola Rechinbach-Piotrowicz este o instituție care se ocupă de îndrumarea profesională pentru tineri, unde se
pregătesc pentru o schimbare a locului de muncă. Oferă cunoștințele necesare pentru planificarea conștientă a carierei. Ajută la pregătirea
unui interviu de recrutare, redactarea sau editarea unui CV. Misiunea Centrului de sprijin a economiei sociale din Szczecin este de a crește
importanța economiei sociale în regiunea Pomerania de Vest pentru integrarea profesională și socială a persoanelor cu risc de
marginalizare, de creștere a capitalului social și de dezvoltare a antreprenoriatului. (www.aktywneowes.pl)
 
Știm că împreună putem susține și crea un viitor mai bun pentru susținerea ocupării forței de muncă pentru grupurile vulnerabile!

Tinerii NEETs îşi împărtăşesc experienţele

Într-o lume care pare foarte diferită decât cea în care trăim acum, experții noștri SEPAL WISE au lucrat mult cu tinerii NEETs înregistraţi în proiect, iar
testimonialele și experiențele pe care le-au împărtășit și pe care le puteți citi în acest articol, sunt o dovadă în acest sens. Bucurați-vă de povești și,
desigur, nu ne oprim aici!
 
Institutul Bucovina / România
 
Numele ei este Alina şi are 26 de ani. După ce a terminat studiile de licență în domeniul asistenței sociale, a decis să își continue studiile înscriindu-se
în două programe de masterat: unul în domeniul consilierii școlare și inteligență emoțională și al doilea în management și administrație europeană. După
absolvire, a fost motivată să-și găsească un loc de muncă, dar a găsit destul de dificil procesul de identificare a locului de muncă potrivit pentru ea, nu
știa de unde să înceapă, nu avea suficient curaj și, cel mai important, avea nevoie de sprijin și încurajare.
După trei luni, unul dintre foștii ei colegi, angajat la Institutul Bucovina a informat-o despre existența unui proiect care susține tinerii în această direcție.
Alina a primit toate informațiile necesare, a fost înregistrată pe platforma SEPAL și apoi a fost programată pentru o ședință de consiliere.
Toți cei de la Institutul Bucovinei i-au observat pregătirile educaționale și profesionale (nu a avut experiență de muncă, dar a fost implicată în activități
de voluntariat cu copii și adulți cu dizabilități), potențialul și dorința ei puternică de a găsi un loc de muncă și a fost chemată pentru un interviu. A decis
să rămână încă din ziua interviului, începând cu o lună de ucenicie plătită, perioadă în care a aflat, a comunicat și și-a arătat interesul implicându-se în
toate activitățile desfășurate în cadrul organizației. Prin urmare, am considerat că era potrivită pentru funcția de consilier vocațional în cadrul proiectului
SEPAL, am angajat-o și de atunci își aduce contribuția și sprijină alţi NEETs.
Alina se regăsește într-una dintre citatele lui Mark Twain: „Găsește-ți un loc de muncă care îți place și nu va trebui niciodată să muncești o zi în viața
ta”. Consideră locul de muncă o a doua casă și nu pentru că petrece multe ore la birou, ci pentru că în sfârșit simte că toate eforturile depuse în timpul
anilor de studiu și cunoștințele pe care le-a dobândit nu au fost în zadar și acum poate ajuta alți tineri.
  
O puteţi vedea pe Alina împărtăşind din experienţa ei în cadrul acestui TV Spot dezvoltat în cadrul proiectului SEPAL!
 
 
Pere Closa Foundation / Spania
 
În plus, am dori să vă prezentăm unul dintre tinerii noştri NEETs din Spania, ca model pozitiv și dovadă că, atunci când părțile interesate se reunesc și
se alătură colaborării, lucrurile devin mai ușoare.
 
Numele meu este Marinela şi am 28 de ani. Vin din Albania în Spania printr-un program de internship. Când acest program s-a terminat, m-am găsit într-
o situație juridică dificilă și de angajare. Situația legală era dificilă, deoarece odată ce am terminat stagiul, permisul de ședere a expirat. Având un TIE
(număr de identificare pentru străini) expirat, este imposibil să rezidezi și să lucrez în Spania, de aceea am statutul de migrant ilegal.
Prin rețelele de socializare am obținut informații despre sesiunile de diseminare SEPAL și am participat. Fiind informat despre activitățile și serviciile
SEPAL, mi-am înregistrat datele în platforma online SEPAL.
A doua zi am primit un apel de la experții Fundației Private Pere Closa și am avut o scurtă conversație în ce constau nevoile mele. Am participat la un
interviu direct cu ei și mi-am expus situația. După o săptămână m-au contactat spunând că a fost planificată o întâlnire cu un consilier de imigrare și
mă vor însoți în biroul său. Îmi amintesc că numele era (Pla d´ Acollida del Poble Sec). Acum, etapele mele suplimentare privind reînnoirea permisului
de ședere sunt mai clare.
În ceea ce privește competențele mele în limbi și informatică, Pere Closa m-a pus în legătură cu Asociația de Joves Gitanos de Gracia, pentru a fi
implicat în proiectul lor de recuperare a limbii rome. De fapt, predau limba engleză și romani (limba romă) ca voluntar în două școli secundare, cu o rată
foarte mare de studenți romi.
Odată ce am permisiunea de ședere, vom ține legătura cu companiile care caută angajați cu profil informatic. În acest fel putem sta și lucra în
Barcelona. Între timp, echipa SEPAL evaluează ce pregătire voi putea face odată ce îmi rezolv statutul juridic.
 
ZISPB organization / Lituania
 
Participantul SEPAL Milda din Šiauliai, Lituania vorbeşte despre experienţa ei în proiectul SEPAL:
 
Am locuit în Irlanda de când eram adolescent, dar am revenit să locuiesc în Lituania acum un an. Când m-am întors, am terminat cursuri suplimentare
de extensie a genelor, am început să lucrez în domeniul de înfrumusețare, deoarece aceasta a fost principala mea slujbă în străinătate, ceea ce mi-a
plăcut foarte mult, dar întotdeauna am dorit să încerc în altă parte.
M-a interesat foarte mult proiectul SEPAL deoarece am căutat un loc de muncă de ceva vreme, așa că m-a împins doar să fac ceea ce plănuiam, dar
nu am îndrăznit să fac primul pas. Mă gândisem la management în timpul activității mele în domeniul frumuseții. Au fost gânduri că acest lucru ar putea
deveni meseria mea. M-am gândit că viața nu stă nemișcată - totul se poate face. Am aflat de proiectul SEPAL la acel moment și am decis că nu
trebuie să aștept, trebuie să folosesc tot sprijinul oferit de proiect. Întâlnirea cu expertul SEPAL a fost foarte plăcută, am găsit imediat un limbaj comun.
Am primit informații și ajutor utile. Cred că acest proiect îi ajută pe oameni să se integreze pe piața muncii. V-aș recomanda să participați, deoarece
este o oportunitate excelentă de a vă stabili și a obține noi cunoștințe.
 
RECORD SEPAL! OPORTUNITATE DE UCENICIE ÎN DOAR DOUĂ ZILE!
Pentru un tânăr cu experiență în mecanică auto pe piața neagră, care a căutat un loc de muncă de jumătate de an, am găsit compania potrivită în două
zile. În orașul său mic, el a încercat deja toate opțiunile posibile, dar fără succes.
Mediatorul de locuri de muncă SEPAL a intrat în contact cu șeful serviciului auto din Šiauliai și el a oferit să participe la un interviu de muncă a doua zi.
La o zi după aceea, tânărul a fost invitat să înceapă. El a fost puțin ezitant dacă merită să meargă într-un alt oraș, dar problema s-a rezolvat rapid.
Călătoria la muncă este finanțată prin proiectul SEPAL.
 
 
KoiSPE Diadromes / Grecia
 
S.E. este un tânăr NEET din Grecia care a fost îndrumat către KoiSPE “Diadromes” de către o organizație de refugiați din septembrie 2019 și a fost
informat despre beneficiile proiectului SEPAL. Ca persoană care a avut de făcut faţă multor provocări în trecut, S.E. a fost hotărâtă să completeze
pregătirea, astfel încât să poată obține un loc de muncă, să câștige suficienți bani pentru a deveni stabil din punct de vedere financiar, a obține
independența și a stabili o reședință permanentă în Grecia. Pe tot parcursul pregătirii sale, S.E. rămâne în continuu contact cu managerul ei de caz
WISE și raportează la sediul KoiSPE „Diadromes” la fiecare două săptămâni pentru a oferi actualizări cu privire la progresul ei. În afară de participarea
la perfecționare prin training, S.E. primește, de asemenea, asistență și sprijin pentru obținerea unui loc de muncă adecvat în domeniul ei de formare.
Odată angajată, va putea să obțină cu succes o locuință permanentă și să se întreţină. S.E. este angajat, extrem de mândru de ea însăși și
recunoscătoare pentru oportunitatea oferită de proiectul SEPAL.
 
Prin proiectul SEPAL un tânăr grec, bolnav de cancer, a intrat într-un curs educațional care va conduce la o certificare a cunoștințelor Microsoft Office
și Adobe Photoshop. Această certificare îi va oferi posibilitatea de a solicita un post de lucru cu normă întreagă în sectorul public grec.
Un alt tânăr grec de origine română, care are tulburări din spectrul autismului, a reușit să înceapă să lucreze la o cooperativă socială ca agent de
curățenie. A fost primul său contract de muncă legal.
O femeie greacă NEET, care a studiat psihologia în trecut, dar nu a lucrat niciodată ca psiholog și a lucrat doar pe piața neagră ca babysitter, a reușit
să înceapă să lucreze la un ONG care oferă servicii de sănătate mintală în calitate de psiholog. A fost primul ei contract de muncă legal.
 
Prin proiectul SEPAL am avut ocazia și plăcerea de a sprijini o femeie la sfârșitul celor douăzeci de ani cu un istoric de dificultăți de sănătate mintală
pentru a face niște pași spre construirea experienței sale de muncă. Această femeie a fost plasată să lucreze part-time la o cooperativă socială creată
de 5 designeri de bijuterii. Această femeie s-a bucurat mult de munca ei la magazinul și atelierul cooperativei sociale și ar dori să o dezvolte. Deși în
perioada de plasament a avut o perioadă de recidivă și a fost internată la spital, și-a menținut interesul pentru muncă. Am lucrat pentru a sprijini atât
femeia, cât și cooperativa socială pe parcursul întregului proces, în special în timpul și după recidiva de sănătate mintală. Membrii cooperativei sociale
au apreciat contribuția noastră și au demonstrat o mare sensibilitate și sprijin pentru angajatul lor. În calitate de angajatori, ei consideră că munca femeii
este utilă și se bucură de ajutorul și aportul ei. Deși aceasta este o etapă timpurie în plasament, credem că sunt făcuți niște pași importanți atât pentru
femeia care își găsește noi abilități, cât și încredere în lumea angajării. Mai mult, membrii cooperativei sociale își dezvoltă înțelegerea diferitelor moduri
de a lucra cu o varietate de oameni și beneficiază de abilitățile angajatului lor.
 
Collegium Balticum / Polonia
 
Partenerii noştri din Polonia au primit testimoniale de la trei tineri NEETs care au beneficiat de servicii în cadrul proiectului SEPAL:
 
Damian, 26 ani
 
Participarea la proiect și conversațiile cu experții mi-au deschis ochii că, în primul rând, merită să vă înregistrați la biroul de muncă, lucru pe care nu l-
am mai făcut ... Cred că trebuie să vedeți sau să ascultați sfaturile și experiența altora. Acest lucru m-a făcut să mă simt mai bine, de exemplu,
deoarece am acces la asigurare. De altfel, datorită conversațiilor și consultărilor cu oamenii din proiect, am realizat că este mai bine să am un loc de
muncă cu un salariu mai mic, dar unde am toate primele de asigurare plătite. Și experții care împărtășesc experiența lor de muncă cu mine m-au făcut
să înțeleg că la început nu trebuie să fii maestru în toate și multe lucruri pot fi învățate prin practica zilnică. Nu m-am gândit niciodată că, cu abilitățile
pe care le am, aș putea lucra în bucătărie și am găsit un astfel de loc de muncă și îmi place foarte mult, pentru că nu numai că văd că bucătăria este
un restaurant de cinci stele, ci și mese obișnuite de zi cu zi. pe care le pregătesc și care au gust bun pentru clienți. În plus, sunt între oameni, am
relații bune cu colegii și mă bucur că am deschis ochii și urechile la timp și am tras concluzii bune pentru mine. E frumos că există oameni care se
apropie de tine cu amabilitate, fără a te moraliza, de la care vrei să răspunzi la telefon și să vorbești doar. Recomand din toată inima participarea la
proiect tuturor celor care își caută drumul pe piața muncii.
 
Kornelia, 28 ani
 
Proiecte precum SEPAL sunt o oportunitate uriașă pentru tinerii care nu pot găsi un loc de muncă. După concediul de maternitate, am avut o mare
problemă în a găsi un loc de muncă pentru că nu mi-am trecut examenul de bacalaureat. Am absolvit școala profesională în domeniul gastronomiei, iar
experții SEPAL m-au ajutat să îmi stabilesc propria carieră, să îmi evaluez competențele și să mă raportez la instituțiile corespunzătoare. Sunt în
program și sunt foarte fericită de asta!
 
Ania, 28 ani
 
Am absolvit școala profesională în domeniul informaticii, un curs de 2 ani pentru prostodontie, un curs de electrician organizat de Oficiul Muncii și
aștept cu nerăbdare să completez cursul pentru secretari. Piața muncii pentru tinerii din orașele mai mici este foarte dificilă. Ceea ce îmi place cel mai
mult la proiectul SEPAL este faptul că am contact constant cu mentorul meu. Am creat împreună un plan pentru că nu prea știu ce mi-ar plăcea să fac
în viitor, poate peste ceva timp voi începe studiul, cine știe!
 
Sperăm că v-au plăcut poveștile noastre și că veți păstra legătura cu noi prin pagina noastră de Facebook și site-ul web. Poate că actuala criză
depășește cu mult experiența celor mai mulți dintre noi, a trebuit să respectăm măsurile de stat ale „distanțării sociale”, dar trebuie să fim inventivi și
creativi și să ne adaptăm la noua ordine a lucrurilor, pentru a ne putea păstra organizații „vii” și active. Tehnologia este de partea noastră și este extrem
de utilă în acest moment, oferindu-ne instrumentele pentru păstrarea „punților de comunicare”.

 
Potenţial în Regiunile din Lituania

Din Octombrie 2019, experţii SEPAL din Lituania şi-au lărgit aria de recrutare a tinerilor NEETs.
 
Lucrând în afara orașului Siauliai, am vizitat orașele mai mici din jur și a avut un mare succes. Orașele mai mici din Lituania de Nord ar
putea fi descrise ca fiind lipsite de servicii adecvate și au rate ridicate ale șomajului. Tineretul din regiuni este considerat nemotivat, lipsit de
abilități sociale, rigid, afectat de dependențe și dizabilități. Experiența arată că este invers! În general, tinerilor NEETs din regiuni le lipseşte
sprijinul real, mai mult decât locuri de muncă. Ei încep viaţa de familie mai devreme şi devin principalii furnizori ai familiei. Lipsa
competențelor financiare și accesul facil la credite duc la datorii către bănci foarte mari pentru aceşti tineri. Visul la salarii mai mari îi
conduce, de obicei, la emigrare, devenind de multe ori dezamăgiți sau înșelați. Ca să nu vorbim despre respectul lor scăzut de sine,
incapacitatea de a se reprezenta, lipsa sprijinului social.
 
În concluzie, toate aceste provocări cu care se confruntă tinerii NEET în viața lor financiară și socială din regiuni ar putea fi depășite printr-
un sprijin profesional adecvat. Există câteva „bijuterii” în regiuni! După cum arată statisticile noastre (vezi Foto), din 20 de ucenici din
programul nostru, mai mult de jumătate dintre ei provin din zone îndepărtate (60%). Datorită membrului nostru LSC din municipalitatea
Joniškis, am stabilit o relație puternică cu Biroul Muncii Joniškis, Centrul de Tineret Joniškis, Centrul de Asistență Social Joniškis și altele.
Din această cauză, 8 tineri NEET din Joniškis beneficiază de servicii de mediere pe piaţa muncii și au început programul de ucenicie.
 
Acest succes este rezultatul comunicării și cooperării reciproce!

The SEPAL project is financed by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
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https://www.facebook.com/154268338080566/videos/1139077783108971/
http://mopr.szczecin.pl/
http://www.kursyzadarmo.pl/
http://fundacjatulipan.pl/
http://aktywneowes.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=8NvwhxSsGF4
https://www.facebook.com/projectSEPAL
https://instagram.com/sepal_project

