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Tema 1: Analys av dagens situation
Sofia, Bulgarien 3-7 december 2013

Projektet startar upp genom presentationer och samtal

I Bulgarien finns goda ambitioner men små statliga
resurser att genomföra insatser för funktionsnedsatta.
I Turkiet finns institutioner som arbetar med frågorna
men är inte integrerat i samhället. England kan visa
på många olika insatser som görs inom området,
mycket sker genom välgörenhetsorganisationer.
Sverige har program genom Arbetsförmedlingen
och föreningsliv s

Tema 3: Yrkesutbildning och träning
Elaziq, Turkiet 23-27 juni 2014
Borgmästaren i Elaziq
bjuder in till samtal
och visar stort
intresse för att skapa
fortsatta projekt som
ökar chanserna för
funktionsnedsatta att
komma ut i yrkesliv
och samhälle.
Fatos, vår turkiska samordnare organiserade besök på institutioner
för funktionsnedsatta och vi diskuterade skillnader och likheter.

Tema 4: Yrkesinriktad rehabilitering
och ”multiscience” verktyg
Plymouth, England 28 okt-1 nov 2014

Tema 2: Yrkesvägledning och nya metoder
Alingsås, Sverige 18-22 mars 2014
I Penzance, Cornwall diskuterades olika områden som vi kan
fortsätta samverka omkring; skolutbyten, jobbskuggning,
motiverande samtal, erfarenhetsutbyten mellan funktionsnedsatta.

Information om Ung Företagsamhet i gymnasiesärskolan

Construktiva konsult i samarbete med kollegor i
Alingsås kommun presenterar Gymnasiesärskolans
program, Klockareskolans metodik och Plug-In
projektets goda erfarenheter av uppsökande
verksamhet för ungdomar mellan 16-24 år att komma
till skolan eller projektets aktiviteter. Vi besökte även
det arbetsintegrerande sociala företaget BIIA i Skövde.
Projektets partners

Plymouth & District Mind Association, England – en

organisation (Charity) som arbetar för ökad psykisk hälsa

YAMEK Ltd, Bulgarien – konsult & vuxenutbildningsföretag
Yenicag, Turkiet – förening med professionella sportutövare,

lärare och andra som stöttar missgynnade i samhället

Construktiva konsult, Sverige - projekt- & idékontor, företag

För att ge möjlighet till arbete för funktionsnedsatta på
den reguljära arbetsmarknaden behövs tillgång och
kunskap till bland annat vägledning, arbetsprövning,
arbetsplatsanpassning, studie- och yrkesvägledning.
Det är vi projektpartners överens om.
Tema 5: Jobbjakt och jobb coachning
Plymouth, England 9-13 februari 2015
”Det viktigaste när man
söker ett jobb, skriver
sitt CV – är att ta reda
på vad arbetsgivaren
söker och tydligt visa
vilka kvalifikationer man
har som uppfyller det.”
Nick Bonell, VC
I Falmouth, Cornwall vi fick lära mer om VC, Volunteer Cornwall en mäklande verksamhet mellan offentliga och ideella arbetsplatser
och intresserade volontärer inom olika områden, vilket visat ökade
chanser att också få ett arbete på reguljära arbetsmarknaden.

Construktiva Konsult / Projekt- & Idékontor Sverige, ger dig möjligheter
till kontakter i Sverige och i andra länder, du kan starta och driva egna projekt eller vara med i pågående, du kan
komma till oss och skapa dig en anställning/företag. DMC-projektet finansieras genom Leonardo da Vinci partnerskap.

