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"Let's NEET Together!" Διαδικτυακό σεμινάριο

Στις 16 Νοεμβρίου, το Ινστιτούτο Bucovina διοργάνωσε το διαδικτυακό σεμινάριο
"Let's NEET Together". 85 άτομα από 12 ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες
Πολιτείες παρακολούθησαν το διαδικτυακό σεμινάριο, ανταλλάσσοντας καλές
πρακτικές για την υποστήριξη της ένταξης των NEETS. 

Οι εξειδικευμένοι καλεσμένοι ήταν 5 βασικοί εταίροι από διαφορετικά προγράμματα
που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του ΕΟΧ και της Νορβηγίας: Ο Andrej Korosec από
την Σλοβενία παρουσίασε μια μέθοδο υποστήριξης των NEETs μέσω της
Εκπαιδευτικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Νεολαίας (EYTP), η Mary Ann Rukavina
Cipetić (Κροατία) μίλησε για αγροτική ανάπτυξη για καινοτόμα και βιώσιμη
επιχειρηματικότητα για τους νέους (RAISE Youth), η Nicolae Dobrescu από το
Health Action Overseas Foundation Romania παρουσίασε την ευαισθητοποίηση
σχετικά με την απασχόληση στην αγορά εργασίας για νέους ενήλικες με αναπηρία
(LEAD), Alina Adomnicăi από το Ινστιτούτο Bucovina παρουσίασε τη πλατφόρμα
υποστήριξης της απασχόλησης μέσω μαθητείας και τέλος ο Dorin Călin, ο οποίος
μίλησε για NEETs και επιχειρηματικότητα. 

 

4η τοπική συνάντηση διάδοσης – Pere Closa Private Foundation,
Ισπανία

Η 4η εκδήλωση διάδοσης του προγράμματος SEPAL στην Ισπανία, το Pere Closa
Private Foundation Event, αποφασίστηκε να διοργανωθεί με την ευκαιρία της
συμμετοχής της στο Virtual Fair of Social and Solidarity Economy of Catalonia,
FESC 2020. Πρώτον, θα θέλαμε να εξηγήσουμε τι είναι το FESC. 

Η περσινή FESC (23 Οκτωβρίου-22 Νοεμβρίου) έλαβε χώρα εν μέσω πανδημίας, η
οποία διέκοψε την ομαλότητα της καθημερινότητας. Το Virtual Fair of Social and
Solidarity Economy of Catalonia προσαρμόστηκε σε αυτή την εποχή και
παρουσίασε, για άλλη μια φορά, τον μετασχηματιστικό του ρόλο. Αυτήν τη στιγμή,
υπάρχουν περίπου 180 φορείς που έχουν εγγραφεί για να εκθέσουν τις υπηρεσίες
και τα προϊόντα τους σε μια ειδική ενότητα προσφορών και προωθητικών ενεργειών. 

Το Pere Closa Private Foundation αποφάσισε να συμμετάσχει, παρουσιάζοντας τα
προγράμματα SEPAL, SERCO and RomaPrem, τα οποία στοχεύουν στη προώθηση
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε κοινότητες Ρομά ως στρατηγική
αυτοαπασχόλησης και ένταξης στη κοινότητα. 

5.000 μοναδικοί επισκέπτες έχουν εισέλθει στον ιστότοπο της FESC, από τον
οποίο έχουν δει 13.500 φορές τα εικονικά περίπτερα μας και περισσότεροι από 25
έχουν κάνει κλικ σε μια προωθητική προσφορά. 

Ως αποτέλεσμα αυτών των δεικτών, διοργανώσαμε μια συνάντηση με τα 25 άτομα
που έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο έργο μας και εγγράφηκαν ως NEETS
στη διαδικτυακή πλατφόρμα SEPAL. 

Αυτήν τη στιγμή, μελετούμε πιθανές δραστηριότητες σχετικά με τις ανάγκες των 25
NEETS και παρεμβάσεις για να βοηθήσουμε την κοινωνική και εργασιακή ένταξη
τους. 

Σχετικά με τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, είμαστε σε επαφή για να δημιουργήσουμε ένα
δίκτυο προκειμένου να ανταλλάξουμε και να συνεργαστούμε με στόχο τη καλύτερη
απασχόληση των NEETS μας. 
 

Digital Skills Improvement Course

Σε συνεργασία με την CFA Morera Pomar στην Badalona,   η ομάδα του Pere Closa
αποφάσισε να οργανώσει μια εκπαίδευση για το πώς να δημιουργήσει ένα μάθημα
με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, επειδή οι WISE experts
διαπίστωσαν ότι οι NEETS είχαν πολύ περιορισμένες ικανότητες σε αυτόν τον τομέα. 

Για τους επόμενους τρεις μήνες, αυτοί οι νέοι θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και
θα λάβουν έναν επίσημο πιστοποιημένο τίτλο, που θα τους βοηθήσει να βρουν
δουλειά στον τομέα της διοίκησης και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με χρήση
υπολογιστών στις θέσεις εργασίας.

Στο training έλαβαν μέρος 7 μετανάστες NEETs. 
 

Οι μετανάστες είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτήν την εκπαίδευση. Κάποια στιγμή,
έπρεπε να διακοπεί επειδή η κατάσταση της πανδημίας COVID-19 επιδεινώθηκε.
Μόλις βελτιώθηκε η εικόνα της πανδημίας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε και
πάλι. Οι συμμετέχοντες βρίσκονται πιο κοντά στο να πάρουν τους τίτλους τους, αλλά
και να διεκδικήσουν μία δουλειά στη ανοιχτή αγορά. 

Ο στόχος είναι στις αρχές του 2021, μπορούν να ξεκινήσουν μαθητεία σε ορισμένες
από τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία
προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερες πιθανότητες στην αγορά εργασίας.

SEPAL Project Greece’s Focus on Motivation

"Μη περιορίζεις τις προκλήσεις σου, προκάλεσε τα όρια σου…"

Όλα σχετίζονται (εικονικά) με το κίνητρο

Η εμπλοκή και τα κίνητρα των ωφελούμενων του SEPAL ενδέχεται να υποχωρούν με
την πάροδο του χρόνου. Η ελληνική ομάδα επαγγελματικών συμβούλων προσφέρει
μερικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στην προσέγγισή μας για να
βελτιώσουμε τα επίπεδα κινήτρου των ωφελούμενων μας, να θέσουμε σημαντικούς
στόχους, να αποκτήσουν δεξιότητες και να επιτύχουμε τους επαγγελματικούς και
προσωπικούς τους στόχους ανάκαμψης.                                                                      
              

Σύνδεση απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων με προσωπικούς στόχους

Μία από τις πιο ισχυρές στρατηγικές κινητοποίησης είναι να συνδέσετε τον
προσωπικό στόχο αποκατάστασης ενός συμμετέχοντα με μια δεξιότητα που
διδάσκεται. Αυτό, με τη σειρά του, βοηθά τον συμμετέχοντα να συνδέσει την
ικανότητα με μια κατάσταση στη ζωή του και να φανταστεί πώς θα μπορούσε να είναι
χρήσιμη αυτή η ικανότητα. 

Για παράδειγμα, εάν ο συμμετέχων θέσει το στόχο να βρει δουλειά και παλεύει για να
αντιμετωπίσει επίμονα συμπτώματα, ο μέντορας θα μπορούσε να τον βοηθήσει να
εντοπίσει τα επίμονα συμπτώματα που βιώνει, όπως ακρόαση φωνών και να
εργαστεί για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους ώστε να μπορεί να
συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εργασίας. Ένας ωφελούμενος με
στόχο να παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό μάθημα μπορεί να συνδέσει την
πρακτική στις κοινωνικές δεξιότητες ενώ είναι με άλλους μαθητές. 

Το παραπάνω θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα ενός counseling session.

Προώθηση της ελπίδας και των θετικών προσδοκιών

Οι εκπαιδευτές αναζητούν συνεχώς κάθε ευκαιρία για να εκφράσουν την πίστη τους
στους συμμετέχοντες για την ικανότητά τους να επιτύχουν στις φιλοδοξίες τους. Εάν
οι εκπαιδευτές φαίνονται αποθαρρυμένοι ή αμφίβολοι, οι συμμετέχοντες συχνά το
καταλαβαίνουν και θα αρχίσουν να αισθάνονται έτσι. 

Αυτό σημαίνει ότι αναζητάνε τα θετικά πράγματα που έχουν επιτύχει οι ωφελούμενοι,
συνδέοντας τις επιτυχίες του παρελθόντος με τις δεξιότητες που αναπτύσσουν,
σημειώνοντας τα πλεονεκτήματα και τις ικανότητες των συμμετεχόντων τα οποία
εμφανίζονται σε καθημερινές γεγονότα. 

Για παράδειγμα, ένας συμμετέχων που είναι άστεγος μπορεί να αισθάνεται
αποθαρρυνμένος να επιτύχει τον στόχο του να βρει δουλειά και να ισχυριστεί ότι
«δεν έχει δεξιότητες». Ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό το άτομο να
εντοπίσει τις πολλές δεξιότητες που έχει επιδείξει κατά την επιβίωσή του στους
δρόμους. Για παράδειγμα, ο συμμετέχων έχει δείξει την ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων (αναζητώντας ασφαλή μέρη για ύπνο, γνωρίζοντας πού να πάρει
φαγητό, αποφεύγοντας μη ασφαλή άτομα και ούτω καθεξής) και να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις σε καθημερινή βάση, κάτι που θα είναι πολύ χρήσιμο για την εργασία.

Αναδιαμόρφωση προηγούμενων εμπειριών σε θετική σκοπιά

Μερικοί συμμετέχοντες αποθαρρύνονται για το μέλλον όταν σκέφτονται δυσάρεστες
εμπειρίες από το παρελθόν. Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι βοηθούν τους
ωφελούμενους να επαναπροσδιορίσουν τις προηγούμενες εμπειρίες τους ως
προκλήσεις και να δουν τις προσπάθειές τους ως δυνατότητες και ευκαιρίες. 

Για παράδειγμα, ένας συμμετέχων μπορεί να πει κάτι σαν «το να περνάς πολύ χρόνο
στο ψυχιατρικό νοσοκομείο με κάνει αποτυχημένο». Ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να
διερευνήσει με το άτομο τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στο νοσοκομείο (όπως το
να περιορίζεται σε κλειστή μονάδα με μικρή πρόσβαση σε υπαίθριες δραστηριότητες,
να είναι γύρω από άτομα των οποίων η συμπεριφορά ήταν απρόβλεπτη και να
αισθάνεται μοναξιά) και ποιες στρατηγικές αντιμετώπισης χρησιμοποίησε (όπως
ανάγνωση βιβλίων και περιοδικών, μετάβαση στο νοσηλευτικό σταθμό για βοήθεια
όταν υπήρξε διαμάχη στο δωμάτιο της ημέρας, επανασύνδεση με τα μέλη της
οικογένειας μέσω τηλεφώνου ή προσπάθεια εκμετάλλευσης εναλλακτικών
υποστηρικτικών δικτύων). 

Αυτή η στρατηγική μπορεί να βοηθήσει τον συμμετέχοντα να αρχίσει να βλέπει την
εμπειρία του στο νοσοκομείο ως ένδειξη δύναμης και επινοητικότητας παρά ντροπής
και αμηχανίας.

Ο επαγγελματισμός είναι το κλειδί της επιτυχίας για τον
μαθητευόμενο μας Dalius!

Ο ανυπόμονος συμμετέχων μας Dalius εκπαιδεύεται στο χώρο εργασίας του από τα
τέλη Ιουλίου 2020 στο UAB Baltik Vairas, έναν κατασκευαστή ποδηλάτων, που
βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λιθουανίας (Šiauliai). Λειτουργώντας από το 1948, η
εταιρεία εξάγει ποδήλατα κορυφαίας ποιότητας σε όλη την Ευρώπη. Η ποιοτική
κατάρτιση των εργαζομένων και η κοινωνική ευθύνη είναι οι κύριες πτυχές της
φιλοσοφίας της εταιρείας. 

Το πρόγραμμα SEPAL έδωσε στον Dalius την ευκαιρία να ξεπεράσει τις οικονομικές
του δυσκολίες. Ήταν πρόκληση για τον Ντάλιους να εγκατασταθεί σε ένα μέρος και
να συνδεθεί με τους συναδέλφους του, ωστόσο, αυτή η επαγγελματική κατάρτιση
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του. Ο συμμετέχων είναι τώρα οικονομικά σταθερός
και έχει άφθονο όρεξη για εργασία.

Προς το παρόν, ο Dalius εργάζεται στο νέο υποκατάστημα του εργοστασίου,
κατασκευάζοντας ηλεκτρικά ποδήλατα. Κατά τη γνώμη του, το σύστημα διαχείρισης
γερμανικού στιλ της εταιρείας, που εφαρμόζει διάφορες πρακτικές και αξιολογήσεις
βελτίωσης της αποδοτικότητας της εργασίας είναι αυτό που κάνει τη δουλειά του
ελκυστική. 

Είμαστε πολύ περήφανοι για τον Dalius και τη στενή μας σχέση με μια τόσο
σημαντική εταιρεία με την πόλη των ποδηλάτων, το Siauliai.

Αξιοσημείωτα!

Νοέμβριος

Συμμετείχαμε στη διαδικτυακή ευρωπαϊκή συνάντηση "Political Participation
in Europe - Towards Effective Involvment of Persons with Disabilities",
μαθαίνοντας σχετικά με τη νέα στρατηγική του 2027 για τη μείωση της
φτώχειας και το ρίσκο του αποκλεισμού, ευκαιρίες εκπαίδευσης και
απασχόλησης και στην υποστήριξη ένταξης ανθρώπων με ευπάθειες στη
κοινωνία. 

 

Οι εμπλεκόμενοι στο SEPAL προσκλήθηκαν στο διαδικτυακό σεμινάριο "Can
volunteering become a job?". Στις 29 Νοεμβρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα quiz και να μάθουν ενδιαφέροντα
πράγματα σχετικά με τον εθελοντισμό.

Δεκέμβριος

Ένας από τους εταίρους του SEPAL - Collegium Balticum από τη Πολωνία,
δημοσίευσε ένα άρθρο στο Youth Employment Magazine, σχετικά με την
συνεργασία με τους τοπικούς φορείς σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα,
μεταξύ άλλων σε τεχνικές πωλήσεων και πως να χτίσεις ένα δυναμικό προφίλ
στην αγορά εργασίας.

 

Η ομάδα του SEPAL συμμετείχε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο Second annual
thematic seminar for Active Youth projects under EEA & Norway Grants Fund
for Youth Employment με τίτλο "Transnational cooperation: sharing our
strengths and resources".  

 

Οι WISE Experts του προγράμματος SEPAL συμμετείχαν στο 1ο  Module 1 of
the Social Enterprises Training που διοργανώθηκε από τη Felicitas
Kresimon, πρόεδρο της ένωσης Social Firms Europe CEFEC. Κατά τη
διάρκεια της πρώτης διαδικτυακής συνάντησης μάθαμε ακόμα περισσότερα για
τις Κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στην Ευρώπη.

Ιανουάριος

Sepal Wise της Ισπανίας προχωρούν με την διαδικασία βελτίωσης της
απασχόλησης για νέους από ευπαθείς ομάδες. Έλαβε χώρα ένα εργαστήριο με
Ρομά και μετανάστες στους οποίους έγινε περιγραφή του προγράμματος
μαθητείας.

 

Νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα δημιουργήθηκε από τους φίλους μας -
National Asociation of Social Enterprises και τους εταίρους τους.
Ανυπομονούμε στο να ξεκινήσουμε τη χρήση της κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης των NEETS μας!

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