ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

TRENER PRACY
- STANDARDY ZAWODU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ EUROPEJSKICH
PODSUMOWANIE PROJEKTU
„TRENER PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

24 maja 2018
Hotel Lord
Sala Widokowa
Al. Krakowska 218
02-219 Warszawa

PROGRAM KONFERENCJI
Celem wydarzenia jest przedstawienie międzynarodowej wiedzy specjalistycznej i wymiana doświadczeń
na temat tego, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami znalazły zatrudnienie oraz jaką rolę może odgrywać
"coaching zawodowy" w ramach tego procesu. W czasie konferencji zostaną zaprezentowane wyniki międzynarodowego
projektu Erasmus dla kwalifikacji „Trener pracy dla osób z niepełnosprawnościami”.

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników, bufet kawowy

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji, powitanie gości
Marta Jabłońska Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska
EKON”, Warszawa

10:15 – 11:00

Cele i założenia projektu „Trener pracy dla osób z niepełnosprawnościami” oraz europejski
profil kwalifikacyjny dla zawodu trenera pracy (prezentacja produktów projektu)
Anna Block, Grone-Schulen Niedersachsen, Niemcy

11:00 – 11:30

Trener pracy jako istotny element zatrudniania wspomaganego
Przedstawiciel PFRON

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:30

Polska koncepcja nabywania kwalifikacji zawodowych trenera pracy dla osób
z niepełnosprawnościami (prezentacja produktów projektu)
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA TY MY, Łódź

12:30 – 13:00

Model obligacji społecznych i nowego systemu wprowadzania osób z niepełnosprawnością
na rynek pracy
Weronika Chodacz, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych UM st. Warszawy

13:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 14:30

Kompleksowa ocena zdolności do pracy i kompetencji zawodowych – istotny element
wsparcia osób z niepełnosprawnościami
dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. nadzw. CIOP-PIB

14:30 – 15:15

Podejmowanie pracy przez osoby po kryzysie psychicznym – szanse i zagrożenia.
Doświadczenia trenera pracy i doradcy zawodowego
Barbara Stachura, Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi POMOST

15:15 – 15:45

Wprowadzanie osób z niepełnosprawnościami na otwarty rynek pracy z perspektywy trenera
pracy i jednocześnie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
Magdalena Świtajska, Warszawska Agencja Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami

15:45 – 16:00

Podsumowanie konferencji

O PROJEKCIE
Celem projektu „Trener pracy dla osób z niepełnosprawnościami” jest
stworzenie ogólnoeuropejskich standardów szkoleniowych dla specjalistów
w dziedzinie poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami,
tj. opracowanie znormalizowanych europejskich ram kwalifikacji (EQF) dla
zawodu "Trener pracy dla osób z niepełnosprawnościami".

W oparciu o europejskie standardy opisujące kwalifikacje i wymagania dotyczące
zawodu trenera pracy dla osób z niepełnosprawnościami, określono wymagania
dostępu do tego zawodu oraz kluczowe kompetencje trenerów pracy. Kolejnym
produktem projektu jest uzupełniający podręcznik do nauki, dotyczący radzenia
sobie z
wybranymi niepełnosprawnościami, takimi jak autyzm,
niepełnosprawność intelektualna i problemy ze zdrowiem psychicznym.
Innowacyjny charakter tego projektu widoczny jest w podjętej tematyce i grupie
docelowej podejmowanych działań. Nowością tego podejścia jest opracowanie
koncepcji kwalifikacji, zagadnień szkoleniowych i promowanie idei stałego rozwoju
zawodowego trenerów pracy na poziomie europejskim (testowane Polska,
Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania). Kierunek ten jest zbieżny z zapisami
Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz europejskiej
polityce rynku pracy, promującej sprawiedliwość i różnorodność w zatrudnieniu.
Zadaniem, jakie postawili przed sobą realizatorzy projektu było opracowanie
ustandaryzowanych europejskich ram kwalifikacji do szkolenia trenerów pracy dla
osób z niepełnosprawnościami. Projekt miał na celu zaspokojenie potrzeb osób
już aktywnie wykonujących zawód trenera pracy jak również osób aspirujących do
pracy w charakterze trenera pracy osób z niepełnosprawnościami, między innymi
pracowników socjalnych, doradców zawodowych, terapeutów zajęciowych,
pracowników w agencjach zatrudnienia. Działania projektowe skierowane były
także na wspomaganie osób z niepełnosprawnościami, instytucji edukacyjnych,
organizacji wsparcia społecznego i pracodawców.
Wspólne europejskie podejście do tego projektu pozwoli na podsumowanie
i dostosowanie krajowych standardów jakości, umożliwi porównywalność
i
wyeksponuje
niezbędne
umiejętności
trenerów
pracy
osób
z niepełnosprawnościami. Efektem wspólnych działań jest określenie
przejrzystych i porównywalnych standardów dla trenerów pracy osób
z niepełnosprawnościami we wszystkich krajach europejskich.
Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować za pomocą załączonego
formularza rekrutacyjnego na adres erasmus@ekon.org.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
erasmus@ekon.org.pl
tel. 503 736 030

