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Webinarul "Let's NEET Together!" 

Pe data de 16 Noiembrie, Institutul Bucovina a organizat webinarul “Let’s NEET
Together” în cadrul Festivalului Șanselor Tale. 85 de persoane din 12 țări
Europene și din Statele Unite au participat la eveniment, făcând schimb de bune
practici în ceea ce privește sprijinul acordat pentru incluziunea NEETsilor. 

Invitații noștri speciali au fost 5 parteneri principali din diferite proiecte finanțate prin
EEA & Norway Grants: Andrej Korosec din Slovenia a vorbit despre susținerea
NEETsilor în procesul de angajare prin Platforma Education Youth Tehcnology
(EYTP), Mary Ann Rukavina Cipetić (Croația) a prezentat acțiunile rurale în
antreprenoriatul inovativ și sustenabil pentru tineri (RAISE Youth), Nicolae
Dobrescu de la Health Action Overseas Foundation Romania a crescut nivelul de
conștientizare cu privire la angajarea pe piața muncii pentru tinerii adulți cu
dizabilități (LEAD), Alina Adomnicăi de la Institutul Bucovina a povestit despre
dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie și nu în ultimul rând, Dorin
Călin, despre implicarea NEETsilor în antreprenoriat.

Al 4-lea Eveniment de Diseminare – Pere Closa Private
Foundation, Spania

Al 4-lea Eveniment de Diseminare a Proiectului Sepal în Spania, Eveniment marca
Pere Closa Private Foundation, s-a decis să fie organizat cu ocazia participării la
Virtual Fair of Social and Solidarity Economy din Catalonia, FESC 2020. Mai întâi,
am dori să explicăm despre ce este vorba la FESC. 

Ediția FESC de anul trecut (23 Octombrie – 22 Noiembrie) (a noua), a avut loc în
contextul unei pandemii care a perturbat normalitatea de zi cu zi. The Solidarity
Economy Fair din Catalonia s-a adaptat acelei situații și și-a demonstrat, încă o dată,
rolul transformator, promovând o altă normalitate unde oamenii și calitatea vieții sunt
inima economiei. În prezent, există aproximativ 180 de entități înregistrate să își
expună serviciile și produsele într-o secțiune specială de oferte și promoții.  

Pere Closa Private Foundation a decis să participe, promovând proiectul Sepal,
SERCO și RomaPrem, prin care se urmărește promovarea economiei sociale și
solidare în cadrul comunităților de rromi, ca strategie de muncă independentă și
angajament în comunitate. 

5,000 de vizitatori unici au accesat website-ul FESC, pe care l-au vizualizat de
13,500 ori în cadrul standurilor noastre virtuale, iar mai mult de 25 au dat click pe o
ofertă promoțională. 

Ca urmare a acestor indicatori, am organizat o întâlnire cu 25 de persoane care au
prezentat interes pentru a face parte din proiectul nostru, alături de 25 de entități
private, participante la The Virtual Fair, oferind informații suplimentare despre
Proiectul Sepal. Aceste 25 de persoane au fost înregistrate ca NEETs pe platforma
online SEPAL. 

Momentan, studiem posibile activități care pot fi desfășurate pentru necesitățile
acestor 25 de NEETs și încercăm să concepem planuri de intervenție pentru a
sprijini incluziunea socială și cea pe piața muncii a acestora. 

În ceea ce privește Entitățile Private, cercetăm felul în care putem crea o rețea
pentru a face schimb și a coopera cu scopul de a-i sprijini pe NEETs în vederea unei
mai bune angajări. 
 

Cursul de Îmbunătățire a Competențelor Digitale

În colaborare cu CFA Morera Pomar din Badalona, echipa Pere Closa Sepal a decis
să organizeze un training despre cum se pun bazele unui curs prin care se
urmărește îmbunătățirea competențelor digitale, întrucât experții WISE (Work
Integration Social Enterpises) au observat faptul că NEETsii au abilități reduse în
această arie. 

Pe parcursul următoarelor trei luni, tinerii își vor îmbunătăți competențele și vor primi
un certificat oficial care îi poate ajuta să își găsească mai ușor un loc de muncă în
domeniul administrativ sau în alte sectoare care implică folosirea calculatorului la
locul de muncă.

La acest training participă 7 NEETs migranți. 
 

Aceștia sunt foarte încântați de training. La un moment dat, desfășurarea acestuia
nu a mai fost posibilă, deoarece situația generată de COVID – 19 s-a înrăutățit, iar
cursurile locale nu s-au ținut timp de cinci zile. Odată cu îmbunătățirea situației
generale în țară, putem relua cursul. Participanții sunt pe punctul de a-și obține
certificatele și, de asemenea, un loc de muncă. 

Ideea este că la începutul anului 2021, ei pot să înceapă stagii de ucenicie la unele
companii alături de care colaborăm, câștigând astfel experiență care îi poate ajuta să
obțină o poziție mai bună pe piața muncii.
 

Proiectul Sepal în Grecia și focusul pe motivație

„Nu îți limita provocările, ci provoacă-ți limitele...”

Totul se rezumă (în cele din urmă) la motivație 

Implicarea și motivația participanților SEPAL poate scădea în timp. Echipa de experți
WISE din Grecia oferă câteva strategii care sunt folosite în abordarea noastră pentru
a crește nivelul motivațional al beneficiarilor noștri, pentru ca aceștia să-și seteze
scopuri semnificative, să-și dezvolte competențele și să-și atingă obiectivele
profesionale și personale.

Conectarea Cunoștințelor & Obținerea Abilităților la Scopurile Personale

Una dintre cele mai puternice strategii motivaționale este conectarea obiectivului
personal de recuperare al participantului la abilitatea pe care o învață. Asta, în
schimb, ajută participantul prin faptul că leagă abilitatea de o situație concretă din
viața ei sau a lui și îi oferă posibilitatea să-și imagineze cum aceasta poate fi
folositoare într-o astfel de situație. 

De exemplu, dacă obiectivul participantului este acela de a obține un job și lucrează
pentru a face față simptomelor persistente pe care le experimentează,
îndrumătorul l-ar putea ajuta să identifice aceste simptome, cum ar fi auzul vocilor,
iar mai apoi, să lucreze pe strategii concrete prin care să le facă față pentru a se
putea concentra în timpul interviului de angajare și la locul de muncă. O persoană al
cărei scop este acela de a participa la un curs de formare poate conecta practica
abilităților sociale la discuțiile purtate în prezența altor cursanți. 

Situația descrisă mai sus poate fi implementată și în timpul unor sesiuni de
consiliere, prin schimb de roluri.

Promovarea Speranței și a Așteptărilor Pozitive

Îndrumătorii caută în permanență oportunități pentru a-și arăta încrederea în
participanți și în abilitatea acestora de a avea succes în îndeplinirea tuturor
aspirațiilor. Dacă ei înșiși par îndoielnici sau descurajați, beneficiarii ar putea începe,
la rândul lor, să se simtă astfel. 

Asta înseamnă să privești lucrurile bune pe care beneficiarii le-au realizat, făcând o
legătură între reușitele din trecut și abilitățile implicate în pașii urmați pentru
îndeplinirea obiectivelor curente și notând abilitățile și punctele forte ale
participanților pe măsură ce acestea se evidențiază în evenimentele de zi cu zi. 

De exemplu, un participant care nu are o locuință proprie, s-ar putea simți descurajat
în atingerea obiectivului de angajare, susținând că “nu are nici o abilitate”.
Îndrumătorul ar putea ajuta această persoană să își identifice multele abilități pe care
le are sau pe care le-a folosit mai des pentru a supraviețui pe stradă. Spre exemplu,
participantul și-a demonstrat abilitatea de a rezolva probleme (căutând un loc sigur
unde să doarmă, informându-se despre locurile unde poate obține o masă, evitând
persoanele care nu prezintă siguranță, ș.a.m.d)  și de a face față provocărilor zilnice,
ceea ce îi va fi foarte de folos la viitorul loc de muncă.

Raportarea la experiențele trecute, dintr-o lumină pozitivă

Unii participanți devin demoralizați și se simt descurajați privind către viitor, atunci
când se gândesc la experiențele neplăcute din trecut. Experții WISE îi ajută pe acești
beneficiari să se raporteze la experiențele trecute ca la niște provocări și să-și
vizualizeze eforturile prin care fac față acestor situații, ca puncte forte.   

De exemplu, un participant ar putea spune ceva de genul “a petrece atât de mult
timp într-un spital de psihiatrie mă face să par un neîmplinit”. Îndrumătorul ar putea
explora împreună cu acea persoană, provocările pe care le-a resimțit în timpul
petrecut la spital (cum ar fi situația de a te afla într-un spațiu închis, cu acces limitat
la activități în aer liber, de a fi în compania unor persoane imprevizibile, de a te simți
singur) și strategiile folosite pentru a face față (cum ar fi cititul cărților sau al
revistelor, deplasarea la serviciul de asistență pentru ajutor atunci când a avut loc o
altercație în camera de zi, reluarea legăturii telefonice cu membrii familiei sau
folosirea unor metode de sprijin alternative). 

Această strategie l-ar putea ajuta treptat pe beneficiar, să privească experiența
timpului petrecut în spital ca pe o importantă resursă și un semn de putere, mai
degrabă decât rușine.

Profesionalismul este cheia succesului pentru ucenicul nostru
Dalius!

Participantul nostru foarte dedicat, Dalius, se pregătește la locul său de muncă încă
din Iulie 2020, la UAB Baltik Vairas, un producător de biciclete, localizat în partea
de Nord a Lituaniei (Šiauliai). Operând din 1948, compania exportă biciclete de
calitate superioară, în toată Europa. Pregătirea profesională de calitate a angajaților
și responsabilitatea socială sunt principalele aspecte ale filosofiei companiei. 

Proiectul SEPAL i-a oferit lui Dalius posibilitatea de a-și depăși dificultățile financiare.
A fost o provocare pentru acesta să se stabilească într-un loc și să se acomodeze cu
noii colegi, dar, cu toate acestea, pregătirea prin muncă s-a ridicat la așteptările lui.
În prezent, se bucură de stabilitate financiară și are mult spațiu pentru lucru.

Acum, Dalius lucrează la noul departament al fabricii – producerea bicicletelor
electrice. În opinia lui, sistemul de management în stil German al companiei,
implementarea diferitelor practici prin care este sporită eficiența la locul de muncă și
evaluările sunt ceea ce fac job-ul său să fie atractiv. 

Suntem foarte mândri de Dalius și relația noastră strânsă cu o companie atât de
importantă din orașul bicicletelor – Siauliai.

Merită să afli și tu!

Noiembrie

Am participat la conferința online E.U. "Political Participation in Europe -
Towards Effective Involvment of Persons with Disabilities", unde am
învățat despre noua strategie E.U. 2027 cu privire la diminuarea sărăciei, a
riscului de excluziune, oportunitățile de training și angajare pentru a sprijini
implicarea persoanelor cu dizabilități în societate.

 

Participanții SEPAL au fost invitați la evenimentul online "Can volunteering
become a job?". Pe 29 Noiembrie, aceștia au avut șansa de a lua parte la un
quizz și de a învăța lucruri interesante despre voluntariat.

Decembrie

Unul dintre partenerii Proiectului SEPAL - Collegium Balticum din Polonia -,
a publicat un articol în Youth Employment Magazine, cu privire la colaborarea
cu stakeholderii de la nivel local pentru oferirea diferitelor training-uri, printre
care, tehnici ce vânzare și formarea unei imagini personale pe piața muncii.

 

Echipa SEPAL a participat pe 15 Decembrie 2020, la al doilea seminar
tematic anual pentru Active Youth Projects, sub EEA & Norway Grants Fund
for Youth Employment, intitulat "Transnational cooperation: sharing our
strengths and resources".

 

Experții Wise din cadrul Proiectului Sepal au participat în Modulul 1 al
Training-ului Social Enterprises, coordonat de către Felicitas Kresimon,
președinte Social Firms Europe CEFEC. În timpul primei întâlniri, am învățat
mai multe lucruri despre Întreprinderile Sociale în Europa.

Ianuarie 

Sepal Wise Spania continuă cu procesul de îmbunătățire a angajabilității
tinerilor aflați în situații vulnerabile. Aceștia au avut o întâlnire cu persoane de
etnie rromă și migranți, explicându-le detalii despre următorul program de
ucenicie.

 

O nouă platformă de training a fost inițiată de prietenii noștri – National
Association of Social Enterprises și partenerii acestora. Suntem nerăbdători să
începem să o folosim în timpul training-urilor SEPAL pentru NEETs. 

The SEPAL project is financed by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and
Norway Grants Fund for Youth Employment

Copyright @2021 Bucovina Institute. All rights reserved.

http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CARCHIVE%7C*
https://www.facebook.com/projectSEPAL
https://www.instagram.com/sepal_project/

