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2014 vasaris

finansuojamas

Projektas

WIT projekto tikslas yra praplėsti ir sustiprinti socialinės rūpybos
profesionalų įgūdžius bei žinias, pasitelkiant atvirus ir dinamiškus būdus
dalintis patirtimi ir keistis informacija bei nuomonėmis nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiu.
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Projekto apžvalga
WIT projektas (Socialinės gerovės srities specialistų gebėjimų plėtra)
siekia pagerinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę sukuriant
Europos socialinių inovacijų tinklą.
Bendriausias tikslas yra analizuoti socialinės ir sveikatos apsaugos
paslaugų sistemos Europoje raidą, siekiant pateikti naujas ir
veiksmingas gaires, kurios palaikytų organizacinių modelių inovacijas
ir profesinio mokymo šio sektoriaus subjektams kursų apibrėžimą.
Konkretūs projekto tikslai yra:


koordinuoti analizę ir scenarijų kūrimą remiantis naujausiomis
tendencijomis, siekiant pagerinti naujų įgūdžių socialiniame
darbe paklausos ir pasiūlos atitikimą;



analizuoti socialinių inovacijų poveikį socialinių darbuotojų
įgūdžiams ir gebėjimams, sukuriant socialinės apsaugos
profesijų inovacijų Europos Atlasą;



išryškinti ir skleisti socialinio sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir
gebėjimų plėtotės geriausias praktikas.

WIT projektas įtraukia viešąsias ir plėtros įstaigas greta socialinės
inovacijos tyrimų, universitetinių ir mokymo institucijų iš 4 šalių narių
(Italijos, Bulgarijos, Vokietijos ir Lietuvos). Milano provincija (Italija)
vadovauja partnerystei su Nacionalinė plėtros agentūra (Bulgarija),
Alice Salomon taikomųjų mokslų universitetu Berlyne (Vokietija) ir
Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetu (Lietuva).
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Partneriai

Milano provincija, "Mokymai gerovės ir trečiojo sektoriaus profesijoms"
Regionas yra įsipareigojęs skatinti nuolatinius socialinės gerovės ir
sveikatos priežiūros darbuotojų mokymus, sukuriant patirties ir
inovatyvių intervencijų modelių šiame kontekste tinklus.
Nacionalinė plėtros agentūra (NDA - Bulgarija), aktyviai prisideda
prie Bulgarijos visuomenės pažangos ir žiniomis grindžiamos
visuomenės kūrimo, remdama švietimo ir mokymo kokybės ir
veiksmingumo gerinimą, subalansuoto valdymo viešajame sektoriuje
plėtrą.
Alice Salomon universitetas (ASH - Vokietija), skirdamas didelį dėmesį
mokymo teorijai, praktikai ir moksliniams tyrimams, universitetas siekia
aukšto lygio švietimo ir mokymo, kaip pagrindinio savo studentų
sėkmės veiksnio, pagal tarpdiscipliniškumu ir tarptautiškumu pagrįstą
požiūrį.
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas (Lietuva), dinamiškas
tarptautinių mokslo ir akademinių veiklų dalyvis, Filosofijos fakultetas
yra plataus spektro humanitarinio ir socialinio švietimo ir mokslo
institucija.
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WIT Pirmasis
seminaras

WIT PIRMASIS SEMINARAS: Galimybės spręsti socialinius išškūkius
pasitelkiant socialinių paslaugų vadybą.

2014 vasario 6 d. Milano provincija organizavo pirmąją WIT
konferenciją Milane (Italija), kuri žymėjo oficialią pradžią šios veiklos,
finansuojamos pagal ES PROGRESS programą. Kaip tarptautinės
partnerystės
vadovas,
Provincija
ėmėsi
pirmojo
seminaro
"Visuomenės problemų akistata socialinių paslaugų vadybos
požiūriu", kuriame dalyvavo daugiau nei 100 žmonių - institucijų
atstovai, sveikatos ir socialinės apsaugos specialistai, bei tarptautinių
partnerių atstovai.

Pirmajame seminare buvo nagrinėjama keletas socialinių problemų,
susijusių su projekto pagrindinėms temoms: didesnės metropolinės
zonos kaip socialinės rūpybos, švietimo, profesinio mokymo,
užimtumo ir įtraukties politikos integravimo varikliai; ES ir regioninis
programavimas atnaujintai rėmimo sistemai, dėl įtraukties ir paramos
šeimoms politikos; miestų kokybės modeliai vietos socialinių paslaugų
sektoriui; galimybė nustatyti deramus įgūdžius naują socialinei
rūpybai.

Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia.

Po Milano Provincijos pasveikinimo Tarybos narė, atsakinga už
socialinę politiką, Susanna Galli, kaip projekto koordinatorė, trumpai
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pristatė WIT pagrindinius tikslus ir svarbiausius iššūkius, kuriuos
Provincija ketina išspręsti per projekto veiklas, o taip pat skatinimą
naujos gerovės bendruomenės koncepcijos, remiantis sustiprintu
socialiniu tinklu iš papildomų ir dorybingų atsakomybių tarp viešųjų ir
privačiųjų subjektų.

Įvairių valdymo lygių atstovų dalyvavimas (regiono, provincijos,
savivaldybės) leido nuodugniai analizuoti Lombardijos regiono, kuris
laikomas vienu pažangiausių Europos regionų socialiniu-ekonominiu
požiūriu, integruotos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų pasiūlos
įvairius kompleksinius matmenis. Seminare buvo akcentuojama
būtinybė permąstyti paslaugas labiau novatoriškoje perspektyvoje,
kuri atitiktų naują dabartinių socialinių poreikių žemėlapį,
besiformuojančias tendencijas ir socialinę-demografinę dinamiką.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas pagrindiniam vaidmeniui, kurį
prisiima banko fondai kaip socialinių eksperimentų stebėjimo centrai
ir socialinių inovacijų varomoji jėga, konkrečiai tyrinėjant CARIPLO
fondo atvejį.
Be to, Alice Salomon Hochschule atstovas profesorius Heinz StapfFiné visų dalyvių dėmesiui pateikė relevantišką Universiteto patirtį ir
įdomių pavyzdžių gerai įvertintos ir konsoliduotos praktikos iš Vokietijos
konteksto, kad pagerintų mainus ir abipusį supratimą apie socialinių
paslaugų vadybą.
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WIT Pirmasis
apskritas stalas

WIT PIRMASIS APSKRITAS STALAS –diskusija apie Socialinės inovacijos
taikymą socialinėms paslaugoms.

Pirmasis projekto apskritas stalas, į kurį vasario 6 d. popietę susirinko
daugiau nei 60 dalyvių (socialinių darbuotojų, ekspertų ir praktikų) ir 6
tarptautinių partnerių atstovai, buvo proga pagilinti ir pasidalinti
žiniomis apie inovatyvias socialinių paslaugų iniciatyvias ir projektus
pagal pagrindinę pasiūlytą temą – “Socialinės inovacjios Europoje”,
aptariant patirtį sukauptą šiai sričiai relevantiškuose vertinguose
projektuose, iniciatyvose ir praktikose iš Italijos, Bulgarijos ir Lietuvos.
Pateikti savo įnašą buvo kviečiami ir reikšmingi nacionalinio ir
tarptautinio lygio pranešėjai iš viešojo, privataus ir ne pelno siekiančio
socialinio sektoriaus. Dėmesys buvo skiriamas temai "Šeimos sudėtis,
darbo santykių padariniai ir pasikeitimų finansavimo sunkumai
biudžeto apribojimų epochoje", laikantis ES iniciatyvos "2014 kaip
Europos darbo ir šeimos gyvenimo derinimometai".
Europos ir tarptautinio lygio intervencijas pateikė profesorė Violeta
Gevorgianienė ir Ieva Adomaitytė Subačienė iš Vilniaus universiteto
Filosofijos fakulteto bei Liubomiras Grancharovas, Bulgarijos
Nacionalinės plėtros agentūros generalinis direktorius.
Daugiau informacijos rasite čia.
Visų pirma, Patrizia Sgarzini, atsakinga už Mačeratos Regioninės
sveikatos agentūrą, pagal socialinių inovacijų paskelbtų "Europa
2020" koncepciją, pateikė išsamią apžvalgą naujų įgūdžių, reikalingų
dirbant su įvairių formų priklausomybėmis, kurias nagrinėja
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Nacionalinis Narkotikų kontrolės politikos departamentas,
klausimu palaikantis Italijos vyriausybės veiklą.

šiuo

Marzia Bianchi, Asociacijos "Centro Aiuto alla Vita" prezidentė,
pademonstravo sėkmingą atvejį naujame įmonių gerovės ir
socialinės atsakomybės fronte: Lubiam, 2009 apdovanotą per
pirmuosius Šeimos ir darbo apdovanojimus, surengtus Lombardia
regione.
Antonella Razete, Federico II fondo direktorė, papasakojo apie
Fondo patirtį bei aktyvų įsitraukimą skatinant paslaugas orientuotas į
grįžimą į darbą po motinystės atostogų, ypatingą dėmesį siekiant
spręsti integruoto "Europa 2020" programavimo iššūkius, išnaudojant
sąveiką tarp struktūrinių fondų ir naujų tiesiogiai valdomų Europos
programų.

Europos ir tarptautinio lygio intervencijas pateikė profesorė Violeta
Gevorgianienė bei Ieva Adomaitytė Subačienė iš Vilniaus
universiteto Filosofijos fakulteto – akademinės institucijos, turinčios
solidžią patirtį rengiant ir įgyvendinant aukštojo mokslo ir
doktorantūros studijų programas, taip pat praktinio mokymo kursus
Pasaulinės socialinio darbo ir socialinės plėtros darbotvarkės
kontekste. Turtingi projektų ir patirčių Lietuvos teritorijoje metmenys
buvo pristatyti išryškinant jau sėkmingai parengtus ir pritaikytus
metodus ir įgūdžius (socialinių paslaugų kokybės standartų
parengimą, specialistų rengimą, dalyvavimą ir įsitraukimą
tarpdisciplininėse darbo komandose, neformalaus švietimo metodų,
skatinančių toleranciją bei pagarba žmogaus teisėms, sklaida).
Galiausiai Liubomiras Grancharovas pristatė eilę sėkmingų
eksperimentinių projektų, kuriuos pastaraisiais metais rengė Bulgarijos
Nacionalinės plėtros agentūra, ir kuriais siekiama remti ilgalaikį
jaunimo su negalia užimtumą, sukuriant ir tobulinant programinę
įrangą palengvinančią balso, klausos bei regėjimo įgūdžius.

Visus pranešimus ir jų medžiagą galite rasti čia.
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WIT Pirmosios
pratybos

WIT PIRMOSIOS PRATYBOS įkvepia platesnį ir sąmoningesnį publikos
finansavimo
instrumento,
taikomo
socialiniame
sektoriuje,
panaudojimą.

Vasario 7 Milano provincija Milane organizavo pirmąsias WIT pratybas
tema "Nėra pinigų, daugiau gerovės . Finansinis socialinių darbų
palaikymas ir finansavimo galimybės socialinių paslaugų industrijoms".
Vedama ir prižiūrima profesoriaus Germana Di Falco, inovatyvaus ir
alternatyvaus finansavimo nepriklausomo tyrėjo, darbo grupės veikla
buvo atliekama pagal operacinę prieigą orientuotą į tai, kad
dalyviai įgyvendintų praktinius atvejus. Dalyvaujant daugiau nei 20
žmonių bei 6 tarptautinių partnerių atstovams, pirmųjų pratybų
dėmesio centre buvo socialinių paslaugų, socialinių ryšių ir
mikrokreditų daugybinių finansavimo šaltinių ir kombinuotos formos
finansavimo (vietos, nacionalinės ir ES finansavimo galimybės)
tolesnė analizė pagal pagrindinę rekomenduojamą temą "Verslumo
skatinimas socialinių paslaugų industrijoje ir naujoviškos socialinio
darbo finansavimo formos".
Diskusiją dar labiau praturtino Annos Marios Siccardi, vienos iš "Rete
del Dono" kūrėjų, didelis indėlis, praplėtęs diskusiją iki naujų publikos
finansavimo priemonės ribų, išryškinęs veiksmingą sistemą šioje
internetinėje asmeninės finansavimo paieškos platformoje.
Gal ir jūs norėtumėte pasidalinti savo patirtimi ir prisijungti prie teminių
pratybų? WIT teminės pratybos yra atviros tikslinės grupės ekspertų,
specialistų arba tiesiog aktyviai šia sritimi besidominčių žmonių (pvz.,
mokslininkų, konsultantų, žmonių iš NVO pasaulio, valstybinio ar
privataus socialinio sektoriaus), kuriose susitelkiama ties konkrečia
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tema, dalinantis žiniomis bei patirtimi. Kiekvienose tokiose pratybose
bandoma pateikti praktinius novatoriškus problemų sprendimus ar
srities galimybes, paremtas patirtimi įgyta naudinguose pritaikytuose
projektuose, iniciatyvose ir praktikose.
Galite lengvai prisijungti prie internetinių teminių pratybų ir parsisiųsti
visą naudingą bendrą informaciją, vaizdo įrašus ir kitą medžiagą per
šią nuorodą.

This online newsletter is supported by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity PROGRESS (2007-2013). This programme is implemented by the European Commission. It was established to financially
support the implementation of the objectives of the European Union in the employment, social affairs and equal
opportunities area, and thereby contribute to the achievement of the Europe 2020 Strategy goals in these fields.
The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of appropriate and
effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-EEA and EU candidate and precandidate countries.
For more information see: http://ec.europa.eu/progress.
The information contained in this publication doesn’t necessarily reflect the position or opinion of the European
Commission.
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