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Erősségünk a tapasztalat –
innovatív képzési program
tapasztalati szakértőknek

A projektről
Az európai foglalkoztatási ágazat egyik kulcscélkitűzése, hogy elősegítse a
fogyatékkal élő személyek (PWD) nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatását,
valamint, hogy arra bíztassa a munkáltatókat, hogy foglalkoztassák őket.

Vannak olyan támogató állami foglalkoztatási szolgáltatások, amelyek a
fogyatékkal élők rendelkezésére állnak, ezen szolgáltatások kapacitása azonban a
szakképzett szakemberek hiánya miatt egyik országban sem felel meg a
követelményeknek. E hiány betöltésében egyre fontosabb szerepet játszanak a
nonprofit szektorban működő szervezetek. A projekt célja, hogy nemzetközi
ajánlások alapján kidolgozzon egy “Tapasztalati Szakértőknek” szóló innovatív,
kevert tanulásos képzési programot.
A projekt négy országban: a Szlovák Köztársaságban, Magyarországon,
Romániában és Törökországban a hátrányos helyzetű csoportok számára
tanácsadási, képzési és speciális szolgáltatások nyújtása területén aktív
partnerintézményt foglal magában.

Kik azok a Tapasztalati Szakértők?
A projekt úgy határozza meg a “Tapasztalati Szakértőket”, mint olyan fogyatékkal
élő személyeket, akik személyes tapasztalattal rendelkeznek a fogyatékosság
kihívásaival kapcsolatban, akiknek egy innovatív képzés során elsajátított
specifikus készségeknek, attitűdöknek, módszereknek és kompetenciáknak
köszönhetően sikerült megfelelniük azoknak,
akik tapasztalatukat más
fogyatékkal élő személy javára tudják fordítani. A képzés elvégzése után a
“Tapasztalati Szakértők” nonprofit szervezeteknél dolgoznának, és így segítenék
elő a fogyatékkal élő személyek munkaerőpiaci reintegrációját.

A projekt célcsoportjai
• a partnerszervezeteknél a fogyatékkal élő személyek reintegrációjának
elősegítésével foglalkozó fogyatékkal élő mentorok és tanácsadók (a tapasztalati
szakértőknek szóló innovatív képzési program leendő oktatói) ;
• fogyatékkal élő személyek (lehetséges “tapasztalati szakértők”)

A projekt fő célkitűzései
•országos és nemzetközi partnerségi hálózatok kialakítása, fejlesztése és erősítése által
járuljon hozzá a fogyatékkal élő személyek foglalkoztathatóságát és foglalkoztatását
elősegítő intézmények közötti együttműködés minőségének javításához, valamint annak
intenzitásának és mértékének növeléséhez ;
• járuljon hozzá a szervezetek professzionalizálásához, a mentorok, tapasztalati
szakértők,tanácsadók és általában a fogyatékkal élő személyek tudásának bővítéséhez
azáltal, hogy bevonja őket a tapasztalati szakértőknek szóló innovatív képzési
programba.;
• a szervezetek professzionalizálása által támogassa a fogyatékkal élő személyek
reintegrációját, és a tapasztalati szakértők személyes tapasztalatainak felhasználása által
segítse elő a szervezetek ügyfélorientáltságát ;

Várt eredmények
• országos szintű workshopok szervezése szakértők és munkaerő-piaci szereplők
részvételével azzal a szándékkal, hogy meghatározzák azokat az oktatási programokat és
jó gyakorlatokat, amelyeknek célja, hogy javítsák a fogyatékkal élők
foglalkoztathatóságának és foglalkoztatásának elősegítésével foglalkozó mentorok,
tapasztalati szakértők készségeit és kompetenciáit és országos szinten ajánlásokat
gyűjtsenek ezen programok kidolgozására ;
• a képzés területén szerzett tapasztalatok, ötletek, eljárások és módszerek kicserélése
és megosztása
annak érdekében, hogy elősegítsék a szervezetek
professzionalizálódását és nemzetközivé válását;
• a különböző szektorok közötti szinergiák kihasználása a tapasztalati szakértők (vagyis a
tapasztalt fogyatékkal élők) képzésének, valamint a fogyatékkal élő személyek
reintegrációjának elősegítése érdekében
•nemzetközi ajánlások alapján innovatív képzési program tartalmának kidolgozása
elektronikus formában;
•az innovatív képzési program oktatóinak kiképezése ;
• a kísérleti tesztelés végrehajtása (blendid learning formájában), az innovatív képzési
program értékelése és a végrehajtására vonatkozó ajánlások megfogalmazása;
• tájékoztató anyagok készítése (szórólap, elektronikus gyűjtemény, brossúra) és a
weboldal;
• támogassa a szakemberek (fogyatékkal élők) és a tapasztalattal rendelkező
fogyatékkal élő személyek informális oktatását, valamint azok informatikai és
kommunikációs (ICT) készségeinek javítását annak érdekében, hogy elősegítse a
fogyatékkal élő személyek reintegrációját ;
• helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten segítse elő az egyes ágazatokban
(állami, forprofit, nonprofit) működő munkaerőpiaci szereplők közötti együttműködést

