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EESOLEV PÕNEV PROJEKT – WORK@BLE
Praegune pandeemia on esile tõstnud meie sõltuvust
virtuaalsetest vahenditest paljudes meie eluvaldkondades

VAATA ESIMEST
VÄLJAANNET:

Avasta Work@ble
WORK@BLE TEAM
Uuenduslik lahendus
meisterlikkuse ja töö
kaasamiseks

(töö otsimine, töötamine, ühenduses püsimine, ostlemine
jne), samuti on see kriitiliselt välja toonud ka digitaalse
tõrjutuse probleemid. See olukord on eriti keeruline
inimestele, kellel puuduvad põhilised digitaalsed oskused,
näiteks inimesed, kellel on vaimse tervise probleemid,
kognitiivsed häired või hariduslik erivajadus.
Projektiga WORK@BLE soovime aidata kaasa digitaalse lõhe
vähendamisele, luues kohandatud videomängu näol tööle
rakendamise tööriista. Leiutame järgmise 2-aastase projekti
käigus mänguteste ja tõendeid, et treenida ja hinnata
tööoskusi. Ees ootab põnev missioon!
Selle esimese uudiskirja järgmistelt lehekülgedelt saate
teada WORK@BLE projektist ja sellest, kuidas mängud võivad
aidata kaasa tööoskuste treenimisel.
Mängi meiega!
María Carracedo
Sihtasutus Intras
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Statistika näitab, et puuetega inimesed puutuvad töötuse ja
sotsiaalse tõrjutusega kokku rohkem kui ülejäänud inimesed.
Tööhõive alane juhendamine on võtmetähtsusega, et toetada neid
haavatavaid gruppe avatud tööturule jõudmisel. Koroona
pandeemiast tulenevalt on tööhõivespetsialistid leidnud, et
suur digitaalne lõhe on erivajadustega inimeste juurdepääsu
avatud tööturule veelgi vähendanud.
Euroopa Liidu programmi Erasmus + raames rahastatud WORK@BLE
projekti eesmärk on anda haavatavatele inimestele, kes oma elus
peavad seisma silmitsi vaimse tervise probleemidega,
kognitiivsete häirete või õpiraskustega, pakkudes
tööhõivespetsialistidele uudne digitaalne juhendamise tööriist:
digitaalne põgenemistuba.
WORK@BLE põgenemistuba on tööoskuste treenimise ja hindamise
tööriist, ise väljamõeldud ja kohandatud piiratud
digipädevusega inimeste vajadustele. Mäng saab olema lõbus viis
tööhõivespetsialistidele, et toetada oma klientide tööle
rakendumise protsessi, samal ajal treenides nende digioskusi.
Ja seda kõike lihtsalt mängides!
Mängul on võime toota jätkuvat põnevust, huvi ja positiivsust
ebaõnnestumistest hoolimata. See motivatsioon on hädavajalik
nende haavatavate rühmade kaasamiseks tööellu, kuna nad on
harjunud end tundma „mitte kõlblikuna“ mis tahes töö jaoks või
kui nad on loobunud proovimast pärast ebaõnnestunud
töövestlust. Nende vaatenurk muutuks, kui pärast iga
ebaõnnestumist oleks nad pettumuse või lüüasaamise asemel
põnevil jätkama ja tunneksid end tuleviku suhtes
enesekindlamalt. Mida see muudaks tööotsijate jaoks, kui nad
pärast edukat intervjuu läbimist, kuid siiski mitte tööle
valituks osutades, tunneksid kohe energiat ja motivatsiooni
uuesti proovida.

“Mängud
tekitavad
jätkuvat
põnevust, huvi
ja optimismi
vaatamata
ebaõnnestumi
sele”
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KES ME OLEME?

Fundación INTRAS on mittetulundusühing,
mis tegeleb vaimse tervise valdkonnas
teadusuuringute ja sekkumisega Hispaanias
Castilla y Leóni piirkonnas.
Organisatsiooni teenused ja programmid
põhinevad taastumismeetodil, andes vaimse
tervise probleemidega inimestele võimaluse
elada enesemääratletud ja enesekindlat
elu.
INTRAS pakub mitmesuguseid teenuseid ja tegevusi, näiteks psühhosotsiaalseid ja
tööalaseid rehabilitatsiooniprogramme, tööõppe kursusi ja kutseõpet, tööeelsed
töötubasid, samuti nõustamist ja professionaalset juhendamist. Seega on INTRAS-e
huvi teha koostööd teiste selle sektori Euroopa partneritega, et neid eesmärke
ühiselt saavutada.
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on ainulaadne keskus
Eestis, kes on pakkunud erinevaid teenuseid erivajadustega
inimestele rohkem kui 20 aastat. Astangu keskus arendab Eesti
rehabilitatsioonivaldkonda ja jagab oma kogemusi teiste
teenuseosutajatega.
Peamised meie pakutavad teenused on rehabilitatsiooniteenused, hindamine ja
nõustamine, õppimisvõimalused, töölistamine ja kaitstud töö teenused ja
valdkonna arendamine. Meie põhieesmärk on valmistada tööealisi erivajadusega
inimesi ette iseseisvamaks eluks ja tööle minekuks. Alates teenuste osutamise
algusest 1996. aastal on meie toel tööturule tulnud sajad inimesed. Oleme
Euroopa rehabilitatsiooniplatvormi assotsieerunud liige ja teeme koostööd
erinevate Euroopa kutse rehabilitatsioonikeskustega.
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Dafür Unternehmens –und
Personalberatung GmbH on piirkondlik
puuetega inimeste kutseõppe ja
tööturule kaasamise kompetentsikeskus.
Me tegutseme üle kogu Voralbergi
födreaalriigi Austrias, eesmärgiga
kindlustada tööhõivet puuetega ja
ebasoodsas olukorras olevatele
inimestele sellepärast, et me usume,
et töötamine on eeldus, et elada

lyk-z & døtre

on sotsiaalne ettevõte,

mis asub Norras Skienis.
Asutuses töötab 5 täiskohaga töötajat.
Ettevõte sai FERD SE 2012. aasta
auhinna “Aasta sotsiaalne ettevõte”.
2013. aastal sai ettevõte Norras FERD
sotsiaalsete ettevõtete portfelli.
lyk-z & døtre sertifitseerivad lyk-z
meetodil teisi ettevõtteid, näiteks
rehabilitatsiooniettevõtteid,

iseseisvat elu. Toetame tasulise,

organisatsioone ja eraettevõtteid, kes

sisuka ja soodsa töö leidmisel ja

töötavad noorte ja noorte

säilitamisel, keskendudes tugevustele,
tugevale võrgustikule ning arvestades
nii tööandja kui ka tööotsija
perspektiivi.
dafür pakub erinevaid teenuseid
igasuguse puudega inimestele alates
koolikohustuse lõpust kuni pensionile
minekuni. Meie teenused hõlmavad
noorte juhendamist ja kutseõpet,
samuti tööabi ja tööalast juhendamist.
Tööhõive alase juhendamise programmi
peamine eesmärk on aidata puuetega
inimestel pikemas perspektiivis
säilitada avatud tööturul töökoht.
Tööalased koolitused ja kogemused
aitavad saavutada tugevusi ja tööga
seotud meetmed enne tööhõivesse
sisenemist.

täiskasvanutega. Nii tagame, et
võimalikult paljudel noortel oleks
juurdepääs meie koolitusele ja tekitaks
nende elus püsivaid muutusi.
Ettevõtte põhitegevused on pakkuda
noortele programme ja koolitusi ning
sertifitseerida ja koolitada teisi
organisatsioone lyk-z meetodi FROG
abil, et saavutada suurem sotsiaalne
mõju.
Ettevõtte missioon on anda riskirühma
kuuluvatele noortele, erivajadustega
inimestele võimalus jääda kooli, saada
haridus ja omandada eriala.
Nad kogevad tähenduslikkust ja
meisterlikkust ning saavad täiesti uue
arusaama ja vastuse selle kohta, kuidas
luua endale soovitud tulevikku.
Tulemuseks on see, et noored naasevad
kooli ja tööellu. Mitteaktiivsus ja
väljalangevus maksavad ühiskonnale
tohutuid summasid lisaks kannatustele,
mida see noortele ja nende
perekondadele põhjustab. FROGi
programmis on osalenud enam kui 3000
noort Norras ja Euroopas.
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Social IT on uuenduslik ettevõte, kes arendab
sotsiaal- ja tervishoiuteenuste haldamiseks infoja sidetehnoloogia lahendusi. Social IT missioon
on ellu viia tipptasemel tehnoloogiaprojekte
eesmärgiga saavutada kõrgeim tase efektiivsuse ja
tulemuslikkuse osas ning tagada tugi info- ja
sidetehnoloogia vahendite abil, seades keskmesse
lõppkasutajad ja nende vajadused. Social IT
koosneb oma ala spetsialistidest, kes on
pühendunud tervise- ja heaoluorganisatsioonide
uurimisele, arendamisele ja uute tehnoloogiliselt
arenenud juhtimislahenduste pakkumisele.

Social IT peab alati tähtsaks inimeste elukvaliteeti ja eesmärk on
pakkuda hoolekandeorganisatsioonidele tehnoloogilist tuge, mis muudab
juhtimise operatiivsemaks. Social IT usub, et üks peamisi tegureid
inimeste elukvaliteedi ja heaolu parandamiseks on pakutavate
sotsiaalteenuste tõhusus, mis saavutatakse täiustatud ning praktiliste
ja paindlike juhtimislahenduste kasutuselevõtuga. I Social IT on välja
töötanud tarkvara kõige asjakohasemate ja kvaliteetsemate lahenduste
pakkumiseks, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemide tõhususe suurendamiseks
ning patsientide elu parandamiseks.

THETOKOS asutus on mittetulundusühing,
heaoluorganisatsioon mis pakub rehabilitatsiooni
teenuseid lastele ja nooretele täiskasvanutele,
kellel on intellektipuue ja autismispektrihäire.
Asutus on töötanud aastast 1963 ja on suurim
omataoline asutus Kreekas, kus on umbes 360
teenuse kasutajat ning 100 töötajat. Fond pakub
teenuseid 2,5 kuni 35 aastastele inimestele

ja

pakub tuge nende peredele.

Töö sisuks on pakkuda haridust, teraapiat ning pakkuda tuge inimestele,
et nad saaksid täielikult osaleda ühiskonnas. Programmid on inimesekesksed
ja nad on toetatud interdisiplinaarsetes meeskondades. Spetsialiseerunud
valdkonnad hõlmavad erivajadustega inimeste haridust, varajast sekkumist,
igapäevaelu oskuste õpetamist, elukutse valikut ning treeningut ja tööhõive
alast toetamist. Meie alusväärtused on, et meie teenused on inimõiguste
austamiseks, kaasamine ja võrdsete võimaluste loomine hariduses. Läbi
individuaalse ja grupiprogrammide teenuste kasutajatele on antud võimalus
õppida, kuidas suhelda, kuidas igapäevaelus hakkama saada, hoolitseda enda
eest ja olla võimelised töötama iseseisvalt ja aktiivsete täiskasvanutena.
Theotokos asutus on juhtiv asutus sotsiaalvaldkonnas.
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WORK@ABLE ON PERFEKTNE
INNOVAATILINE LAHENDUS
TÖÖ LEIDMISEL JA
KAASAMISEL

LYK-Z &
DØTRE ON
NORRA
PARTNER
SELLES
PÕNEVAS
PROJEKTIS.

Covid-19 tekitas kindlasti uued vajadused tööle kaasamiseks, kaugõppeks ja teistega suhtlemiseks
ning üksindus ja vaimsed probleemid on kasvanud kogu Euroopas. On tõesti väga väärtuslik olla osa
sellest uuest kaugõppe lahendusest, lahendus, mis võib inimesi lähendada, luua kaasatust ja tuua
digitaalse valmisoleku inimestele, kes seisavad tõkke ees, et ületada oma piirangud.
Selle projekti lahendus on digitaalne mäng, mis aitab inimestel paremini leida oma võimalusi olla
aktiivne ning siseneda avatud tööturule. See on hariv E-scape ruum, tööriist tööhõivespetsialistidele
ja nende koostööpartneritele. Sellega saavad nende kliendid avastada ja uurida oma minapilti,
tugevusi ja väärtushinnanguid, määratleda oma tulevikueesmärgid ning treenida kasulikke oskusi ja
tegevusi, et neid saavutada. See uus arusaam iseendast on tõeline väärtus muutusteks ja
tegutsemiseks, et saavutada oma eesmärke.
Tõelised oskused kutsutakse esile siis, kui valikud ja tegevused on loogilised ja toetavad tõelist
identiteet
Nende tugevusi ja andeid on võimalik arendada, mis on väga olulised ja väärtuslikud töö saamiseks
ja tööga rahul olemiseks. Selline mängukombinatsioon koos mängukeskkonnaga muudab selle
mängu ohutuks ning loob uue digitaalse õppe. See projekt sobib tõesti “ nagu kuma” meie lyk-z
metoodikale. Meie eesmärk on tuua lahendustesse oma tõhusad tööriistad ja tuua projektidele suurt
väärtust.
Harward Business Review'i varasem artikkel toob välja 3 olulist ärikultuuri tulemuslikkuse ja
motivatsiooni mõjutajat. Need on mäng, eesmärk ja potentsiaal.·Mäng on siis, kui sind motiveerib
töö ise. Sa töötad sellepärast, et naudid seda. Mängulises režiimis olevale õpetajale meeldivad
õpetamise põhitegevused - tunniplaanide koostamine, hindamistestid või probleemide lahendamine,
kuidas igast õpilasest läbi murda. Mäng on meie õppimisinstinkt ja see on seotud uudishimu,
katsetamise ja keeruliste probleemide uurimisega.
·Eesmärk on see, kui töö otsene tulemus sobib teie identiteediga. Te töötate, sest hindate töö mõju.
Näiteks õpetaja, kes on ajendatud eesmärgist, väärtustab end või samastub laste harimise ja
jõustamise eesmärgiga.
Potentsiaal on see, kui töö tulemus toob kasu teie identiteedile. Teisisõnu, töö suurendab teie
potentsiaali. Näiteks võib potentsiaalne õpetaja teha oma tööd, sest ta tahab lõpuks direktoriks
saada.
Need tegurid on otse üle kantavad meie projektile. Usume tõepoolest, et see projekt tabab neid
kolme draiverit motivatsiooni ja jõudluse osas ning see mängulahendus on ideaalne keskkond, kus
kasutajad saavad oma identiteediga kooskõlas paremaid valikuid teha ja oma tõelise ainulaadse
potentsiaali välja tuua.
Oleme nii innukad selle loomise osas koos oma partneritega Austrias, Itaalias, Eestis, Hispaanias ja
Kreekas.
Ingeborg Lykseth
CEO
lyk-z & døtre as
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