Ghid de angajare sprijinită
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CONECTÂND REALITATEA VIRTUALĂ
LA PERSOANELE CU SINDROM DOWN

Consorțiul VirtualDS:

Consorțiul European VirtualDS este format din patru
asociații specializate în
domeniul protecției
persoanelor cu sindrom Down, și anume:
Fundacion ASINDOWN (Spania),
coordonator al proiectului;

în

calitate

de

ASOCIAȚIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL
EDUCAȚIONAL TEODORA, ALDO-CET (România);
DRUŠTVO DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, DDSS
(Slovenia);
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PORTADORES DE
TRISSOMIA 21, APPT21 (Portugalia).
Consorțiul Virtual DS este completat de:
EMPLOYMENT,
organizație
nonguvernamentală specializată în angajarea
persoanelor cu dizabilități intelectuale (Marea
Britanie);
STATUS

RV, firmă privată specializată în
dezvoltarea conținuturilor de realitate virtuală
(Spania).
IMAGINA
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Ce este VirtualDS?
VirtualDS promovează și evidențiază anumite oportunități de
angajare a persoanelor cu sindrom Down și cu alte dizabilități
intelectuale, printr-o abordare integrată și inovatoare. Obiectivele
urmăresc creșterea accesului, participării și performanțelor de învățare
în rândul cursanților dezavantajați (persoane cu sindrom Down),
îmbunătățirea competențelor necesare angajării și reducerea
diferențelor în rezultatele învățării.
FUNDACIÓN ASINDOWN (Spania) coordonează proiectul
european VirtualDS, care este centrat pe pregătirea persoanelor cu
abilități reduse, incluzând învățarea la locul de muncă și furnizarea de
servicii de îndrumare integrate și eficiente.
Consorțiul european a implementat proiectul în perioada
septembrie 2017 – septembrie 2019 și a dezvoltat practici deschise și
inovatoare într-o eră digitală, centrate pe folosirea instrumentelor de
tehnologie informatică (realitate virtuală) de către persoanele cu sindrom
Down. S-au proiectat materiale și instrumente de învățare ADAPTED,
precum și acțiuni care susțin utilizarea eficientă a acestora.
20 de persoane cu sindrom Down, preparatorii lor de muncă și
diverși agenți economici din fiecare țară parteneră au participat la
validarea rezultatelor proiectului, generându-se un prim impact direct.

Practica în restaurantul hotelului
Ramada Plaza Craiova.

Activitățile de validare cuprind experiențe reale, practica
desfășurându-se pe parcursul a 5 zile, în anumite locuri de muncă de pe
piața liberă a muncii, în vederea determinării competențelor de muncă
însușite și pentru a demonstra că persoanele cu sindrom Down pot oferi o
productivitate bună.
VIRTUAL DS este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin
Programul ERASMUS+ 2017, care încorporează:

Creșterea nivelului de înțelegere a angajării sprijinite;
Exerciții
virtuale
pentru
dezvoltarea
abilităților
transversale;
Oportunități pentru persoanele cu sindrom Down de a
înțelege anumite meserii;
Oportunități pentru preparatorii de muncă de a înțelege
angajarea sprijinită;
Producerea și publicarea unor ghiduri pentru consilierii de
carieră, care vin în sprijinul întocmirii profilului
vocațional corect și utilizării platformei de realitate
virtuală.
Sprijinirea preparatorilor de muncă în negocierile cu
angajatorii și instruirea eficientă a persoanelor cu
sindrom Down la locul de muncă.
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Modelul

Angajare sprijinită

Angajamentul clientului

Mulți dintre cei care își caută un loc de muncă folosesc
serviciile centrelor de zi tradiționale sau primesc sprijin
din partea instituțiilor de protecție socio-medicală. Alții
sunt izolați în casă sau se află în pericol de exploatare. În
fiecare an, oamenii finalizează studiile în anumite forme
de învățământ cu dorința de a-și găsi un loc de muncă. În
trecut, specialiștii și familiile aveau așteptări reduse față
de găsirea unui loc de muncă potrivit. Este important ca
așteptările față de angajare să crească în rândul
furnizorilor de servicii de protecție socială și de îngrijire a
sănătății. Reorganizarea structurii de personal este o
cerință particulară pentru realizarea acestui obiectiv.

Profilul vocațional

Acesta este un proces de cunoaștere a persoanei, prin
care se identifică aspirațiile, nevoile de învățare, abilitățile
individuale, experiențele anterioare și preferințele de
muncă ale fiecărui participant. Asistenții personali și
lucrătorii de sprijin ar trebui să fie implicați, astfel încât să
se obțină o imagine completă a persoanei care caută un
loc de muncă. Profilul furnizează informații practice care
permit corelarea calitativă cu locul de muncă potrivit. Se
urmărește identificarea tipului de ocupație care se
potrivește cel mai bine cu abilitățile și preferințele
persoanei. Mulți dintre candidați nu au lucrat niciodată
sau nu au mai lucrat de mult timp, de aceea au nevoie de
suport pentru a -și alege în mod informat oportunitățile
de carieră.

Angajamentul angajatorului

Cel de al treilea element crucial este procesul de
marketing al locului de muncă. Angajamentul încheiat cu
angajatorul ajută candidații să depășească barierele
impuse de procesul tradițional de recrutare și selecție. Se
știe că tehnicile de recrutare tradițională sunt în general,
interviurile rigide și formale, foarte rar finalizate cu
angajare. Într-un număr tot mai mare, angajatorii
recunosc valoarea "interviurilor de lucru" care permit
demonstrarea abilităților individuale la locul de muncă și
oferă angajatorului posibilitatea de a colecta informațiile
pe care interviul formal la urmărește.
În general, scopul este de a securiza 'angajarea și
pregătirea' mai degrabă decât 'pregătirea și apoi
angajarea'. Aceasta înseamnă că participantul primește
slujba încă de la început. Se știe că majoritatea oamenilor
învață abilitățile de muncă mult mai bine în teren decât în
mediul artificial. În acest mod se depășește bariera
impusă de "pregătit pentru meserie" prin care oamenii
pot rămâne blocați într-o instruire permanentă. În același
timp, crește semnificativ motivația personală pentru că
oamenii știu de la început că sunt angajați.

Corelarea cu slujba

Odată cu obținerea angajamentului angajatorului, în
mod obișnuit se realizează o analiză a slujbei. Prin această
analiză se verifică toate sarcinile prevăzute în fișa
postului și se investighează amănunțit slujba oferită,
astfel încât să poată fi descrise toate aspectele sale, dar și
cele ale locului de muncă, inclusiv cele de sănătate și
siguranță la locul de muncă. Deși în mod curent
angajatorii obișnuiesc să stabilească un set de bază
pentru angajații noi, nu există practica analizării detaliate
a slujbei și a mediului disponibile. Această analiză poate
conduce către modalități de creionare a aspectelor din
fișa de post care se potrivesc cu talentele muncitorului
sau crearea unei noi fișe de post conform profilului
muncitorului și cost-eficientă pentru angajator.

Sprijinul la locul de muncă

Analiza slujbei și profilul vocațional conferă siguranța
că sprijinul este evaluat și oferit corect. Sprijinul este
proiectat individual și țintit acolo unde este necesar,
pentru a folosi în cel mai eficient mod resursele. Este
important să se ofere nivelul de sprijin potrivit și să se
încurajeze implicarea angajatorului și a colegilor de
echipă. Membrii de bază ai echipei oferă garanția că
procesul de pregătire are loc și pot oferi sprijin și după
terminarea programului de lucru, dacă este necesar.
Obiectivele individuale se stabilesc de comun acord și se
înregistrează în planul de dezvoltare.
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Angajarea sprijinită
Angajarea sprijinită este, de câteva decenii, folosită cu succes drept un
model personalizat de sprijinire a persoanelor cu dizabilități severe pentru a se
asigura și menține angajarea plătită a acestora. Acest model folosește strategia
parteneriatului pentru a permite persoanelor cu dizabilități să fie angajate pe
termen lung și sustenabil, și pentru a oferi sectorului de afaceri muncitori valoroși
de angajat. Din ce în ce mai mult, tehnicile de angajare sprijinită sunt folosite
pentru susținerea grupurilor dezavantajate, cum ar fi tinerii care părăsesc
instituțiile de protecție specială, infractorii sau persoanele care sunt în perioada
de recuperare după consumul de droguri sau alcool.
Munca joacă un rol esențial în definirea calității vieții fiecărui om și
trebuie să fie parte integrantă a experiențelor de viață ale fiecărei persoane.
Angajarea sprijinită este un proces inovativ care oferă un obiectiv de angajare
realizabil pentru persoanele cu dizabilități, la fel cum este încadrarea în muncă
pentru ceilalți oameni din societatea noastră.
Slujba reală înseamnă că termenii și condițiile pentru persoanele cu
dizabilități ar trebui să fie similare cu ale celorlalți, incluzând plata la nivelul de
salarizare al angajatorului, beneficii de angajare egale, condiții sigure de muncă și
oportunități de avansare în carieră. BASE (British Association of Supported
Employment) a definit o parte din termenii folosiți, cum ar fi sprijin și angajare.
Modelul

Acest model este conceput în baza principiuluji conform căruia fiecare
om poate fi angajat dacă își dorește angajarea plătită și dacă primește sprijinul
necesar. Modelul este un proces flexibil și continuu, proiectat să satisfacă toate
nevoile anticipate. European Union of Supported Employment (Uniunea
Europeană a Angajării Sprijinite) a produs și a publicat acte de poziție și ghiduri
aferente modelului de angajare sprijinită. Modelul se aplică și pentru susținerea
păstrării locului de muncă. Etica serviciilor de angajare sprijinită este dezvoltarea
și integrarea mecanismelor adecvate pentru asigurarea ocupării forței de muncă
durabilă pe termen lung.
Definiția angajării sprijinite
British Association of Supported Employment definește:
“Angajarea sprijinită este o abordare bazată pe dovezi și personalizată, de
susținere a persoanelor cu dizabilități severe în locuri de muncă reale, în care
acestea își pot atinge propriile aspirații de angajare, și prin care se realizează
incluziunea socială și economică. Ar trebui să înceapă de la vârsta de 14 ani, astfel
încât oamenii să poate trăi experiențe de lucru semnificative și job-uri de
sâmbătă, ca parte a planului personalizat de angajare”.

ASPECTE DE REȚINUT ÎN
PROFILUL VOCAȚIONAL

Profilul vocațional

Atât profilul vocațional cât și
alegerea locului de muncă trebuie să aibă
sens pentru persoana cu dizabilități
intelectuale.
Utilizarea profilului nu ar trebui să fie
aplicarea unei serii de teste în care să se
analizeze pregătirea pentru locul de muncă.
Este asumat deja faptul că profilul vocațional
descoperă locul de muncă potrivit pentru
persoana respectivă.
Folosirea profilului vocațional indică
convingerea că abilitățile, experiențele,
suportul disponibil, preferințele, nevoile și
mediul de viață ale persoanei cu dizabilități
intelectuale nu pot fi capturate într-o listă de
control standardizată. Un format compus din
itemi cu răspunsuri deschise permite ca
fiecare persoană să fie descrisă într-o manieră
unică.
Întreaga strategie a profilului
vocațional trebuie să urmărească abilitarea și
implicarea solicitantului, familiei și prietenilor
săi și nicidecum excluderea acestora.
Abordările naturale și cu sens pentru
ocuparea unui loc de muncă sunt prioritare
altor strategii care se bazează exclusiv pe
judecata și serviciile profesionale.
Se utilizează practica la locul de
muncă, precum și noile tehnologii, cum ar fi
realitatea virtuală, pentru a arăta persoanei
cu sindrom Down diferite situații care o vor
ajuta să găsească cel mai potrivit loc de
muncă pentru aceasta.
Respingere ZERO
Profilul vocațional trebuie să ghideze
agenția pentru ocuparea forței de muncă
către găsirea locului de muncă potrivit pentru
persoana cu sindrom Down și nicidecum să
încerce potrivirea persoanei cu locurile de
muncă disponibile pe care le știe agenția. Este
o strategie prin care furnizorii de servicii,
renunță la o mare parte din puterea lor (dar
nu și la responsabilitățile lor) și o oferă
candidaților și familiilor acestora. Profilul
începe cu noțiunea de ocupare a forței de
muncă pentru toți solicitanții, ținând seama
de respingerea zero recomandată de toate
definițiile de angajare sprijinită.
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Profilul vocațional este un document centrat pe persoană, care ajută
personalul de recrutare să cunoască persoana cu dizabilități și să identifice locul
de muncă potrivit pentru aceasta. Are ca obiectiv înțelegerea experiențelor
individuale, abilităților, talentelor, intereselor, aspirațiilor și nevoilor în ceea ce
privește angajarea în muncă. Scopul este de a înțelege cât mai bine persoana și de
a permite găsirea celui mai potrivit loc de muncă sau cea mai bună plasare în
funcție de experiența de muncă. Profilul vocațional ar trebui să ofere o imagine
completă atât pentru slujba care se potrivește candidatului, cât și pentru
condițiile ideale pentru succesul la locul de muncă. Profilul vocațional lucrează cu
toate punctele de interes ale candidatului, pentru a strânge informațiile necesare
pentru plasarea în cel mai potrivit loc de muncă pentru candidat.
Avantajul acestui sistem este că alegerea locului de muncă va fi
încredințată candidatului. Acesta nu trebuie să fie făcut în stil de evaluare. Scopul
profilului vocațional este să nu măsoare nimic. Profilul vocațional ar trebui să se
realizeze în medii diferite, și cât de mult posibil, în cele în care trăiește și în cele pe
care le cunoaște solicitantul. Profilul vocațional trebuie să fie o experiență
pozitivă. Este un document despre ”cum vom găsi împreună locul de muncă
potrivit pentru tine”. Este important să furnizeze o imagine completă a
solicitantului, mai degrabă decât să identifice una sau două arii de competență.
Un loc de muncă specific se identifică în concordanță cu întreaga viață a
persoanei, nu doar dintr-un exemplu de performanță. Strategia de stabilire a
profilului vocațional pentru identificarea locului de muncă potrivit încearcă să
echilibreze nevoia de a compila informații exacte şi semnificative cu aspectele
naturale și individualizate ale ocupării forței de muncă. Strategia recunoaște
importanța centrării asupra abilităților, experiențelor, casei, familiei, prietenilor,
vecinătății, sprijinului informal, preferințelor, cunoscuților și nevoilor de viață
demonstrate de solicitant. Aceasta va oferi preparatorului de muncă o vedere
mult mai cuprinzătoare asupra candidatului atunci când stabilesc în comun
preferințele pentru locul de muncă.
Specialistul în recrutare lucrează îndeaproape cu solicitantul, cu familia,
prietenii, cunoscuții, personalul medical, personalul de serviciu direct și cu alții,
pentru a descoperi toate informațiile utile care există în vederea identificării
eficiente a locului de muncă potrivit.
Procesul este cooperativ nu evaluativ, optimist nu pesimist, incluziv nu
exclusiv, egal nu ierarhic și mai de grabă abilitează decât renunță la candidații
implicați. Persoana cea mai potrivită pentru a ajuta la identificarea, dezvoltarea și
negocierea locurilor de muncă este cea care cunoaște cel mai bine solicitantul.
Ideal ar fi ca persoana care dezvoltă locul de muncă să fie persoana care a
întocmit profilul vocațional.

INSTRUCȚIUNI
Tratament la fel cu restul colegilor de
muncă. Nu trebuie supra protejați, nu le este de
folos. Nu faceți sarcinile pentru ei și nu rezolvați
dificultățile lor, ajutați-i să o facă. Evitați
compasiunea și „mă simt rău”.
Abordare normală, la fel ca și cu un alt

Sprijinul în muncă pentru persoanele cu sindrom
Down și cu alte dizabilități intelectuale

coleg de muncă (tonul vocii, întrebări, gesturi).
Exemplificarea sarcinilor de executat.
Arătându-le etapele de lucru pas cu pas, învățarea
lor devine eficientă. Aceasta este pregătirea prin
instruire sistematică. Este important să vă asigurați
că au înțeles ce au de făcut, rugându-i să repete în
fața dumneavoastră.
Solicitați să-și îndeplinească corect
munca (sarcini, program, reguli). Acest lucru
necesită timp, dar dacă sunt instruiți în mod
corespunzător, oamenii vor face o treabă bună și își
vor susține angajarea.
Au un control redus al emoțiilor. Nu fac
diferențierea între problemele personale și cele
profesionale. Acum, munca lor face parte din viața
personală, de aceea se recomandă evitarea
situațiilor care îi pot distrage sau care pot crea
confuzii. Pentru a păstra ritmul de muncă, evitați
discutarea problemelor personale.
Dacă apare o problemă la muncă (chiar
dacă este nesemnificativă) trebuie să fie rezolvată,
pentru că dacă se trece cu vederea, aceasta va
deveni mult mai mare.
Încercați să evitați timpii morți, în care
nu aveți nimic de făcut; executați o sarcină
complementară (ajutați un coleg sau verificați
celelalte sarcini…).
Nu vă temeți să-i corectați, dacă la un
moment dat sarcina sau comportamentul nu sunt
cele cuvenite, trebuie să le spunem imediat; în
acest mod se evită repetarea greșelii sau formarea
unui obicei prost. Pentru a ști când să intervenim,
vom folosi ”bunul simț”, ceea ce considerăm că nu
este potrivit pentru noi sau pentru restul
lucrătorilor, nu este potrivit nici pentru ei. Dacă
apare un aspect care vă deranjează și nu știți cum
să li-l comunicați, atunci luați legătura cu
preparatorul lor de muncă.
Pe scurt, trebuie să le cerem să-și
îndeplinească obligațiile, dar nu trebuie să uităm
că au o dizabilitate.
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Atunci când începem o slujbă nouă, cu toții trecem printr-o perioadă de
adaptare și învățare. La fel se întâmplă și cu persoanele cu sindrom Down sau cu
alte dizabilități intelectuale, doar că pentru ei, această perioadă este mai lungă și
mai lentă și necesită sprijin din partea preparatorului de muncă. Acest proces de
adaptare depinde în mod egal atât de lucrător, cât și de companie.
În această perioadă, o persoană cu dizabilități intelectuale va fi însoțită
de un preparator de muncă. Acesta sprijină procesul de incluziune la locul de
muncă și în general, în firmă; ajută la învățarea noilor sarcini de lucru și la
dezvoltarea relațiilor de muncă cu ceilalți colegi de echipă. Atunci când
preparatorul de muncă constată că persoana se descurcă independent, reduce
treptat sprijinul oferit. Prin urmare, este mai eficient pentru firmă și mai
confortabil pentru lucrătorul cu dizabilități, dacă o persoană din firmă poate fi
desemnată ca ”asistent natural” (mentor), pentru a înlocui rolul preparatorului de
muncă, pentru a ajuta la minimalizarea eventualelor îndoieli și pentru a indica
salariatului sau a-l învăța sarcinile noi. În acest mod, ne vom asigura că persoana
cu dizabilități beneficiază de sprijinul corect pentru a produce rezultate durabile.
Un alt aspect important de luat în considerare este faptul că, uneori,
lucrătorul cu dizabilități poate avea dificultăți în luarea deciziilor, iar alteori poate
fi „prea entuziasmat”; preparatorul de muncă sau asistentul natural (mentorul),
vor fi cei care trebuie să gestioneze un astfel de exces de inițiativă, pentru a se
asigura că angajatul își îndeplinește sarcinile așa cum a fost stabilit și convenit.

Tratarea obiecțiunilor

Angajamentul angajatorului

Una dintre cele mai mari temeri ale
preparatorilor de muncă este tratarea
obiecțiunilor. De aceea, este important să fiți
pregătiți. Antrenamentul în a face față
obiecțiunilor este important pentru a ști ce
obiecțiuni ați putea întâlni.
De obicei, prima rezistență vine din partea
personalului din secretariate și recepții,
care este instruit să identifice pe cei care
”vând” sau ”oferă” un serviciu sau un
produs și să elimine reprezentanții de
vânzări. Ținând cont de faptul că nu
vindeți un produs, că nu reprezentați o
agenție care oferă servicii comunitare
cetățenești, ci doriți să lucrați în
parteneriat cu angajatorii, rezistența de
început poate fi eliminată.
Atunci când vă confruntați cu o obiecțiune,
păstrați-vă controlul și nu păreți
dezamăgiți.
Trebuie folosită priceperea de a a depăși
temerile care ar putea să apară și de a
elimina orice mit.
Există o tendință de a stereotipiza serviciile de
angajare sprijinită cu experiențele
negative pe care le-au avut.
Dacă limbajul nu este etic corect, nu
contestați acest lucru și nu încercați să-l
corectați pentru că în general, oamenii
care nu au lucrat cu persoane
dezavantajate au tendința de a le încadra
în anumite stereotipuri. Să sperați, că
ulterior, veți avea posibilitatea de a-i
influența în mod practic.
Toată lumea merită să i se ofere posibilitatea
de a încerca un serviciu. Acest lucru se
poate face prin realizarea analizei slujbei
pentru a plasa clienții dumneavoastră la
locul de muncă sau la un interviu de
muncă.

Idei creative cu angajatorii
Interviuri de muncă
Târguri inverse de locuri de muncă
Afaceri interesante
Clauze sociale pentru lanțul de furnizori
Proiecte reciproc avantajoase

Înțelegerea ofertei

Înainte de a începe negocierea cu angajatorii este foarte
important să înțelegeți ce puteți oferi angajatorului. La început sunteți un
serviciu de recrutare, apoi puteți oferi informații, sfaturi și sprijin despre
modul în care se face angajarea persoanelor cu dizabilități, și ulterior
puteți oferi sprijin continuu și instruire. În acest sens, trebuie să utilizați
capacitatea de a vă centra pe soluții, să cultivați reputația puternică și
palmaresul, să dețineți date analitice bune și mai presus de orice, să
furnizați servicii credibile.

Luați în calcul perspectiva afacerii:

Costuri de recrutare reduse; niciun cost din partea angajatorului, iar
pentru că folosiți un profil vocațional bun, care corelează corect
candidatul cu slujba disponibilă, se îmbunătățește cifra de afaceri
a personalului.
Accesarea unui fond mai larg de forță de muncă disponibilă;
candidații care folosesc serviciile de angajare sprijinită își doresc
să muncească și prin diversitatea lor, aduc la locul de muncă
abilități și experiențe diferite.
Îmbunătățirea profilului forței de muncă; dacă angajatorul are
politici de șanse egale, atunci datele monitorizate ar putea sugera
o reprezentare scăzută a candidaților din grupul dumneavoastră.
Îmbunătățirea flexibilității forței de muncă; prezentarea unor
metode noi și flexibile de recrutare; incluzând recrutarea în
comunitate, formulare de aplicație simplificate, metode de
interviu diferite pentru identificarea potențialului candidaților. Se
sugerează adaptări rezonabile, perioadă de probă și suport practic
pentru angajator.
Evidențierea beneficiilor angajatorului;
creșterea reputației
angajatorului în comunitate; transformarea într-un angajator ales;
percepția comunitară drept un angajator grijuliu, iar oamenii vor
să muncească pentru acest tip de angajator. Angajarea sprijinită
oferă beneficii angajatorului în timp ce susține candidatul.
Alte beneficii: cheltuiala statului cu persoanele cu dizabilități este
mare, iar angajatorii buni își doresc să primească o parte din
acestă cheltuială potențială.
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www.virtualds.eu
Platforma electronică

Virtual DS cuprinde câteva ghiduri foarte utile pentru cei care
sprijină creșterea oportunităților de angajare ale persoanelor cu sindrom
Down. Aceste ghiduri descriu angajarea sprijinită, profilul vocațional,
lucrul cu persoanele cu sindrom Down, angajamentul angajatorului și
analiza slujbei.
Virtual DS furnizează o platformă online, care permite
persoanelor cu sindrom Down să învețe despre cinci locuri de muncă
diferite: hotel (lucrător curățenie cameră), catering (ajutor de ospătar),
vânzări cu amănuntul (asistent de casier, lucrător în magazin de haine,
lucrător în depozit). Platforma electronică este atractivă, dinamică și
interesantă permițând instructorilor să pună persoanele cu sindrom
Down și cu alte dizabilități intelectuale în situații reale din aceste domenii
de muncă.
Platforma electronică conține o serie de resurse, de la caiete de
lucru până la videoclipuri din viața reală pe piața muncii, explorând atât
analiza detaliată a sarcinilor, cât și abilitățile transversale relevante pentru
locul de muncă. De asemenea, pune la dispoziție exerciții pe calculator
pentru a permite cursanților să învețe rolurile reale ale muncii.
Toate aceste exerciții pot fi vizualizate și efectuate și cu ajutorul
ochelarilor de realitate virtuală. Acești ochelari virtuali aduc cursanților
o experiență nouă, care le permite nu numai să învețe despre meserii, ci
să le și experimenteze.
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www.virtualds.eu
Experiențe de succes
5 tineri cu sindrom Down se pregătesc la locul de muncă, în
Hotelul/Restaurantul Ramada Plaza Craiova. Cu toții sunt la prima lor
experiență legată de un loc de muncă.
În timpul cursurilor organizate de asociație, tinerii au exersat
abilitățile transversale și au învățat sarcinile de lucru cu ajutorul
scenariilor de realitate virtuală.
Familiile îi sprijină, se implică și au lucrat mult la dobândirea
deprinderilor de viață independentă. Doi dintre ei călătoresc singuri, cu
tramvaiul, până la locul de muncă. Ceilalți trei sunt însoțiți de unul dintre
părinți, în fiecare zi venind la program și plecând la terminarea acestuia cu
mașina familiei.
Preparatorii de muncă numiți de hotel s-au implicat în pregătirea
ucenicilor și au fost de mare ajutor pentru învățarea îndeplinirii corecte a
sarcinilor de lucru.
Salariații hotelului și restaurantului, care interacționează cu
ucenicii noștri, sunt amabili, deschiși și oferă sprijin, acordându-le timpul
de reacție necesar pentru a răspunde la instrucțiuni și pentru a-și
îndeplini sarcinile de lucru. Astfel, cu toții sunt mulțumiți, iar incluziunea
este reală și de succes.
Asociația este în continuă comunicare cu familiile, dar și cu firma,
prin responsabilul de resurse umane.
Toate aceste aspecte facilitează incluziunea la locul de muncă
hotel.

Doi ucenici învață cum se efectuează curățenia în camera de

Principalele sarcini sunt: aranjarea patului, refacerea patului,
ștergerea prafului, aspirarea și mini-barul
Hotelul le oferă două ore de activitate practică, 5 zile per
săptămână, după-amiaza, după eliberarea camerelor.
Trei ucenici se pregătesc în secțiunea de mic dejun a
restaurantului.
Principalele sarcini sunt: colectarea alimentelor rămase după
micul dejun, curățarea meselor, schimbarea și așezarea naproanelor,
uscarea tacâmurilor și paharelor și așezarea acestora pe masă.
Restaurantul le oferă două ore de activitate practică, 4 zile per
săptămână, dimineața, după închiderea micului dejun.
Ramada este un hotel de lux, clasificat cu 4 stele+, face parte
din cel mai mare lanț hotelier din lume, Wyndham, și este în
continuare cea mai mare rețea internațională din România.
Responsabilul de resurse umane s-a dovedit a fi foarte
accesibil și de sprijin în abordarea tuturor întrebărilor legate de
ucenicii noștri. Colegii săi de muncă au fost implicați tot timpul în
pregătirea tinerilor cu sindrom Down și au fost de mare folos pentru
succesul incluziunii la locul de muncă.
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Experiențe de succes
3 tinere cu sindrom Down se pregătesc la locul de muncă, la
cantina Liceului Tehnologic Ștefan Anghel din Băilești.
Cele trei tinere își doresc să aibă o viață activă și utilă. Acasă
realizează diverse treburi gospodărești, dar cel mai mult, le face plăcere
să ajute la așezarea și debarasarea mesei.
După finalizarea cursului VirtualDS organizat de asociație, în
timpul completării profilului vocațional, tinerele au afirmat că și-ar dori să
lucreze într-un mediu cu mulți tineri. O cerință aparent dificilă pentru o
comunitate mică și slab dezvoltată.
Personalul asociației a analizat profilul vocațional și oportunitățile
oferite de comunitate, iar cea mai potrivită soluție a fost cantina liceului.
Conducerea liceului a fost de acord să desemneze trei eleve voluntare,
care să învețe în același timp cu tinerele cu sindrom Down, sarcinile
specifice pentru așezarea mesei, servirea prânzului și debarasarea mesei
în cantină.
Astfel, preparatorul de muncă desemnat de liceu este sprijinit de
elevele voluntare, care sunt colegele de echipă ale tinerelor.
Cantina oferă ucenicelor un program de două ore per zi, în timpul
prânzului. Sarcinile de lucru sunt uscarea veselei, așezarea veselei pe
masă, servirea mesei de prânz pentru elevii așezați la o singură masă și
debarasarea după terminarea prânzului.
Asociația asigură transportul tinerelor cu sindrom Down la
cantină și înapoi acasă, după terminarea programului.
Asociația păstrează
preparatorul de muncă.

permanent

legătura

cu

familiile

și

La început, elevele voluntare nu știau cum să interacționeze cu
ucenicele noastre, cum să facă față nenumăratelor întrebări sau blocaje
sau ritmului lent de execuție. La sfârșitul celor 5 zile de practică, o echipă
a fost deja consolidată. Tinerele nu numai că au experimentat sarcinile de
lucru, dar au învățat împreună cum să le execute corect, cum să
interacționeze și cum să se motiveze reciproc.
Interacțiunea cu ceilalți elevi a fost o experiență foarte
interesantă. Când au venit la prânz, elevii veseli și gălăgioși, dintr-o dată,
s-au trezit în fața unei situații neprevăzute: trei tinere i-au servit la masă,
întrebându-i politicos dacă doresc altceva, sau dacă pot ridica farfuria,
etc. În fața unei situații necunoscute, elevii s-au inhibat și au servit
prânzul într-un mod liniștit. Adică, au simțit ceea ce o persoană cu
sindromul Down experimentează aproape în fiecare zi, atunci când
întâlnește oameni și situații noi, cărora trebuie să le facă față printr-un
comportament dezirabil.
Conducerea liceului este foarte mulțumită de componentele
educaționale și de incluziune ale acestui program de pregătire și dorește
formalizarea acestui model de activități practice.
Liceul Tehnologic Ștefan Anghel Băilești este prima școală
profesională înființată în această comunitate în anul 1930, și are drept
deviză ”Natura ne aseamănă și educația ne deosebește” - (Confucius). În
zilele noastre funcționează ca un liceu tehnologic, ce oferă competențe
profesionale certificate tinerilor care doresc să învețe o meserie.
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Angajarea persoanelor cu sindrom Down în România

Toată responsabilitatea este pusă în
sarcina părinților.
Părinții se tem de angajarea pe piața
liberă a muncii, din diverse motive:
- Nu sunt înțeleși la locul de muncă, chiar
dacă știu ce au de făcut și se pot
adapta;
- Oamenii cu care interacționează în
mediul lucru nu au răbdare să-i
înțeleagă și nici timp să se adapteze
la ritmul lor;
- Termenul pe care se menține angajarea;
- Pierderea facilităților sociale care oferă
o stabilitate în viața persoanei.

Modelul european de angajare sprijinită și utilizarea profilului
vocațional nu sunt cunoscute în România.
AJOFM-urile și agențiile de formare:
- Nu oferă cursuri adaptate pentru persoanele cu sindrom Down, dar
permit accesul acestora la cursurile tipice.
- Nu au determinat locuri de muncă relevante pentru persoanele cu
sindrom Down, dar consideră că persoanele cu dizabilități
intelectuale pot lucra ca muncitori necalificați în agricultură,
construcții, industria textilă și menaj.
Sectorul economic nu cunoaște tipologia oamenilor cu sindrom
Down și nu știe cum să gestioneze incluziunea lor pe piața muncii.
Nu există preparatori de muncă și nici agenții de formare care să
ofere instruire pentru angajarea sprijinită și care să caute locuri de muncă
pentru această populație.
Nu sunt definite și nici legiferate procese de recrutare specifice,
persoanele cu sindrom Down trebuind să facă față proceselor clasice care
se aplică populației tipice:
- analiza CV-ului,
- consilierul de orientare în carieră selectează din baza de date doar
persoanele care întrunesc condițiile angajatorului,
- interviul de angajare susținut în fața angajatorului.
EFECT

Persoanele cu sindrom Down cu vârsta peste 23 de ani își petrec
timpul acasă, singuri sau privind la TV cu membrii familiei.
Un număr redus de rezidenți în zone urbane sunt înscriși în centre de zi
sau servicii ocupaționale pentru persoane cu dizabilități.
Conform rezultatelor cercetării naționale efectuată de ALDO-CET
cu sprijinul A.J.O.F.M.-urilor și D.G.A.S.P.C-urilor din țară (100 instituții
invitate, 57 respondenți) în ianuarie 2019, în evidențele respondenților
nu existau persoane cu sindrom Down angajate cu contract de muncă pe
piața muncii sau înregistrate ca șomeri.
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Dacă doriți să aflați mai multe despre
VirtualDS
VirtualDS este o platformă electronică
funcțională, proiectată pentru a permite
persoanelor cu sindrom Down și cu alte
dizabilități intelectuale să învețe despre
angajare și pentru a le oferi oportunități de
experimentare virtuală a unor meserii.
VirtualDS permite discuții adecvate
despre angajare cu candidații; oferă exerciții de
realitate virtuală, noi și interesante, scenarii și
exerciții de abilitare și exersare a abilităților
transversale, care sunt vitale pentru
minimalizarea dificultăților cu care se confruntă
oamenii atunci când intră pe piața muncii.
Pentru a utiliza platforma electronică și
programul de pregătire VirtualDS, dar și pentru
alte informații în domeniu, vă rugăm să ne
contactați la adresa menționată mai jos.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a autorilor,
iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi utilizat conținutul informațiilor.

Asociația Langdon Down Oltenia
Centrul Educațional Teodora
Str. Dreptății nr.35
Băilești, 205100, Dolj
Telefon/Fax: 0251312018
Email: info@sindrom-down.ro
Website: www.sindrom-down.ro

TRANSFORMÂND JOB-URILE VIRTUALE ÎN REALITATE.

