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"Let's NEET Together!" Webinarium

16 listopada Instytut Bucovina zorganizował webinarium "Let's NEET Together" w
ramach Festiwalu Twoich możliwości. W webinarium wzięło udział 85 osób z 12
krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych, które wymieniały się dobrymi
praktykami w zakresie wspierania włączenia społecznego osób z grupy NEET. 

Naszymi gośćmi specjalnymi było 5 partnerów wiodących z różnych projektów
finansowanych w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i
Funduszy Norweskich: Andrej Korosec z Słowenia przedstawił indywidualne staże i
wsparcie dla NEETs poprzez Platformę Technologiczną Edukacji Młodzieży (EYTP),
Mary Ann Rukavina Cipetić (Chorwacja) mówiła o działaniach wiejskich na rzecz
innowacyjnej i zrównoważonej przedsiębiorczości dla młodzieży (RAISE Youth),
Nicolae Dobrescu z Health Action Overseas Foundation Romania podniósł
świadomość na temat zatrudnienia na rynku pracy młodych niepełnosprawnych osób
(LEAD), Alina Adomnicăi z Bucovina Institute - wspieranie platformy zatrudnienia
poprzez naukę zawodu i wreszcie Dorin Călin, który mówił o NEETs w
przedsiębiorczości. 

 

4. wydarzenie upowszechniające - Prywatna Fundacja Pere Closa,
Hiszpania

Czwarte wydarzenie upowszechniające projekt SEPAL w Hiszpanii, wydarzenie
Fundacji Prywatnej Pere Closa, zostało zorganizowane z okazji jej udziału w
Wirtualnych Targach Gospodarki Społecznej i Solidarnej Katalonii, FESC 2020. Po
pierwsze, chcielibyśmy wyjaśnić Państwu, czym są targi FESC. 

Ubiegłoroczne FESC (23 października - 22 listopada) (dziewiąte) odbyło się w czasie
pandemii, która zakłóciła normalność. Katalońskie Targi Gospodarki
Solidarnościowej dostosowały się do tych czasów i po raz kolejny odgrywały swoją
transformacyjną rolę oraz promowały inną normalność, w której ludzie i jakość życia
są w centrum uwagi gospodarki. W chwili obecnej zarejestrowanych jest około 180
podmiotów, które wystawiają swoje usługi i produkty w specjalnej sekcji ofert i
promocji. 

Prywatna Fundacja Pere Closa postanowiła wziąć w nim udział, promując projekt
SEPAL, SERCO i RomaPrem, które mają na celu promowanie gospodarki
społecznej i solidarnej w społecznościach romskich jako strategii samozatrudnienia i
zaangażowania społecznego. 

5.000 unikalnych odwiedzających weszło na stronę FESC, którą obejrzeli 13.500
razy na naszych wirtualnych stoiskach, a ponad 25 kliknęło w ofertę promocyjną. 

W wyniku tych wskaźników zorganizowaliśmy spotkanie z 25 osobami, które
wykazały zainteresowanie udziałem w naszym projekcie oraz z 25 podmiotami
prywatnymi, uczestnikami Wirtualnych Targów, 2 oferując dalsze informacje na temat
naszego Projektu Sepal. Te 25 osób zostało zarejestrowanych jako NEETs na
platformie internetowej SEPAL. 

Obecnie pracujemy nad zbadaniem możliwych działań dotyczących potrzeb 25
NEETs oraz interwencji mających na celu pomoc w ich integracji społecznej i
zawodowej. 

W odniesieniu do Podmiotów Prywatnych, badamy możliwość stworzenia sieci w
celu wymiany i współpracy w działaniach na rzecz lepszego zatrudnienia naszych
NEET.

Kurs doskonalący umiejętności cyfrowe

We współpracy z CFA Morera Pomar w Badalonie, zespół Pere Closa SEPAL
postanowił zorganizować szkolenie na temat tego, jak stworzyć kurs mający na celu
poprawę umiejętności cyfrowych, ponieważ WISERS wykrył, że NEETs mają bardzo
niskie kompetencje w tym obszarze. 

Przez następne trzy miesiące młodzież ta będzie doskonalić swoje umiejętności i
otrzyma oficjalny certyfikat, który może pomóc im w łatwym znalezieniu pracy w
administracji i innych sektorach związanych z wykorzystaniem komputerów na
stanowiskach pracy.

W szkoleniu tym bierze udział 7 migrantów z grupy NEET.

Oni są bardzo zadowoleni z tego szkolenia. W pewnym momencie musieliśmy je
przerwać, ponieważ sytuacja w COVID-19 pogorszyła się i przez pięć dni nie można
było prowadzić zajęć lokalnych. Wraz z poprawą ogólnej sytuacji w kraju, możemy
ponownie kontynuować kurs. Uczestnicy są bliżej zdobycia tytułów, a także pracy na
normalnym rynku. 

Założeniem jest, aby na początku roku 2021 mogli oni rozpocząć praktyki w
niektórych współpracujących z nami firmach i zdobyć doświadczenie zawodowe w
celu uzyskania lepszej pozycji na rynku pracy.

Projekt SEPAL w Grecji skupia się na motywacji

"Nie ograniczaj swoich wyzwań, stawiaj wyzwania swoim granicom..."

Wszystko o motywacji

Zaangażowanie i motywacja uczestników programu SEPAL mogą zmieniać się z
upływem czasu. Grecki Zespół Ekspertów WISE oferuje kilka strategii, które są
wykorzystywane w naszym podejściu do zwiększania poziomu motywacji naszych
beneficjentów, wyznaczania znaczących celów, zdobywania umiejętności i osiągania
celów zawodowych i osobistych związanych z powrotem do zdrowia.

Łączenie zdobywania wiedzy i umiejętności z celami osobistymi

Jedną z najsilniejszych strategii motywacyjnych jest powiązanie osobistego celu
uczestnika w zakresie powrotu do zdrowia z nauczaną umiejętnością. To z kolei
pomaga uczestnikowi powiązać daną umiejętność z sytuacją w jego własnym życiu i
wyobrazić sobie, jak ta umiejętność może być przydatna. 

Na przykład, jeśli uczestnik stawia sobie za cel zdobycie pracy i pracuje nad
radzeniem sobie z uporczywymi objawami, terapeuta może pomóc mu
zidentyfikować uporczywe objawy, których doświadcza, takie jak słyszenie głosów, a
następnie pracować nad strategiami skutecznego radzenia sobie 3 z nimi, aby mógł
się skoncentrować podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w pracy. Klient, którego celem
jest podjęcie kursu szkoleniowego, może połączyć ćwiczenie umiejętności
społecznych z przebywaniem z innymi uczestnikami kursu. 

Powyższe kwestie mogą być nawet odgrywane podczas sesji doradczej.

Promowanie nadziei i pozytywnych oczekiwań

Praktycy nieustannie szukają każdej okazji, by przekazać swoją wiarę w uczestników
i ich zdolność do osiągnięcia sukcesu w swoich dążeniach. Jeśli praktycy wydają się
zniechęceni lub wątpiący, uczestnicy często to odbierają i sami zaczynają się tak
czuć.

Oznacza to szukanie pozytywnych rzeczy, które beneficjenci osiągnęli, łączenie
przeszłych sukcesów z umiejętnościami związanymi z podejmowaniem kroków w
kierunku bieżących celów oraz zauważanie mocnych stron i zdolności uczestników,
które pojawiają się w codziennych wydarzeniach.

Na przykład, uczestnik, który jest bezdomny, może czuć się zniechęcony do
osiągnięcia swojego celu, jakim jest zdobycie pracy i twierdzić, że "nie ma żadnych
umiejętności". Terapeuta może pomóc tej osobie zidentyfikować wiele umiejętności,
którymi wykazała się, by przetrwać na ulicy. Na przykład, uczestnik wykazał się
umiejętnością rozwiązywania problemów (szukając bezpiecznych miejsc do spania,
wiedząc, gdzie dostać posiłek, unikając niebezpiecznych ludzi, itd.) i radzenia sobie
z wyzwaniami na co dzień, co będzie bardzo pomocne w pracy.

Przedstawianie doświadczeń z przeszłości w pozytywnym świetle

Niektórzy uczestnicy stają się zdemoralizowani i zniechęceni do przyszłości, kiedy
myślą o nieprzyjemnych doświadczeniach z przeszłości. Eksperci WISE pomagają
tym beneficjentom przeformułować ich przeszłe doświadczenia jako wyzwania i
postrzegają ich wysiłki radzenia sobie jako mocne strony. 

Na przykład, uczestnik może powiedzieć coś w rodzaju "spędzanie tak długiego
czasu w szpitalu psychiatrycznym czyni mnie nieudacznikiem". Terapeuta może
omówić z tą osobą wyzwania, których doświadczyła w szpitalu (takie jak zamknięcie
na oddziale zamkniętym z niewielkim dostępem do zajęć na świeżym powietrzu,
przebywanie w otoczeniu ludzi, których zachowanie było nieprzewidywalne,
poczucie osamotnienia) oraz strategie radzenia sobie z nimi (takie jak czytanie
książek i czasopism, udanie się do punktu pielęgniarskiego w celu uzyskania
pomocy, gdy w świetlicy doszło do sprzeczki, ponowne nawiązanie kontaktu
telefonicznego z członkami rodziny lub próba wykorzystania alternatywnych sieci
wsparcia). 

Strategia ta może pomóc uczestnikowi zacząć postrzegać swoje doświadczenia
szpitalne jako oznakę siły i zaradności, a nie wstydu i zażenowania.

Profesjonalizm jest kluczem dla naszego praktykanta Daliusa!

Nasz aktywny uczestnik Dalius od końca lipca 2020 roku szkoli się w swoim miejscu
pracy w firmie UAB Baltik Vairas, produkującej rowery, położonej w północnej
części Litwy (Szawle). Działając od 1948 roku, firma eksportuje rowery najwyższej
jakości do całej Europy. Jakość szkolenia pracowników i odpowiedzialność
społeczna to główne aspekty filozofii firmy.

Projekt SEPAL dał Daliusowi możliwość przezwyciężenia problemów finansowych.
Dla Daliusa wyzwaniem było zadomowienie się w jednym miejscu i nawiązanie więzi
z kolegami, jednak to szkolenie w miejscu pracy spełniło jego oczekiwania.
Uczestnik jest teraz stabilny finansowo i ma dużo przestrzeni osobistej do pracy.

Obecnie Dalius pracuje w nowej gałęzi fabryki - produkcji rowerów elektrycznych.
Jego zdaniem, atrakcyjność jego pracy polega na stosowanym w firmie systemie
zarządzania w stylu niemieckim, wdrażaniu różnych praktyk i ocen poprawiających
wydajność pracy.

Jesteśmy bardzo dumni z Daliusa i naszego bliskiego związku z tak znaczącą firmą
dla miasta rowerów - Siauliai.

Warto o tym wiedzieć!

Listopad

Uczestniczyliśmy w konferencji online Unii Europejskiej "Udział w życiu
politycznym w Europie - w kierunku skutecznego zaangażowania osób
niepełnosprawnyc”, zapoznając się z nową strategią Unii Europejskiej 2027
w zakresie zmniejszania ubóstwa i ryzyka wykluczenia, możliwości szkolenia i
zatrudnienia w celu wspierania pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym.

 

Uczestnicy SEPAL zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniu online "Czy
wolontariat może stać się pracą?". 29 listopada uczestnicy mieli okazję
wziąć udział w quizie i dowiedzieć się ciekawych faktów na temat wolontariatu.

Grudzień

Jeden z partnerów projektu SEPAL - Collegium Balticum z Polski,
opublikował artykuł w Youth Employment Magazine, dotyczący współpracy z
ich LSCs w zakresie oferowania różnych szkoleń, w tym między innymi technik
sprzedaży i budowania wizerunku osobistego na rynku pracy.

 

Zespół SEPAL uczestniczył 15 grudnia 2020 r. w drugim dorocznym
seminarium tematycznym dla projektów Aktywnej Młodzieży w ramach w
ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszy
Norweskich na rzecz Zatrudnienia Młodzieży zatytułowanym "Współpraca
ponadnarodowa: dzielenie się naszymi mocnymi stronami i zasobami".

 

Eksperci WISE w ramach projektu SEPAL wzięli udział w Module 1 szkolenia
z zakresu Przedsiębiorstw Społecznych prowadzonego przez Felicitas
Kresimon, prezes Social Firms Europe CEFEC. Podczas pierwszego
spotkania online dowiedzieliśmy się więcej o Przedsiębiorstwach Społecznych
w Europie.

Styczeń

Sepal Wise Hiszpania kontynuuje proces zwiększania szans na zatrudnienie
młodych ludzi w trudnej sytuacji. Odbyła się sesja z Romami i migrantami, na
której wyjaśniono kolejny program praktyk. 

 

Nowa platforma szkoleniowa została stworzona przez naszych przyjaciół -
Krajowe Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Społecznych i ich partnerów. Z
niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie korzystania z niej podczas naszych
szkoleń SEPAL dla NEETs!

Projekt SEPAL jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach
Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszy Norweskich na rzecz

Zatrudnienia Młodzieży
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