От днес към бъдещето:
Професионално обучение за гледачи – възможности за млади
европейци през 2017 година
Тази година Римските договори празнуват един особен рожден ден: От основополоагащото начало преди 60 години
Европейската общност нарастна с 28 страни–членки и се превърна в Европейски Съюз. Въпреки решението на
Великобритания да напусне ЕС, той остава като противовес на тесногръдия популизъм и национализъм , противовес, който
създаде не само мир и стабилност, но и един бъдещ модел, активното участие в чието неотменно си заслужава.


Особен проблем за ЕС представляват неравностойните изходни позиции на страните-членки. Политически и
стуктурни проблеми в различните страни-членки, големи разлики в скалата на трудовото заплащане и
различни модели за професионално обучение затрудняват особено в Източна Европа участието на широк кръг
от населението в икономическата мощност на Европа.



Същевременно някои от страните на ЕС страдат от високия брой на безработни млади хора и от сложните
икономически условия.



Поради това европейският пазар придобива все по-голямо значение за генерацията на младите, мобилни и
добре образовани европейци. Така че при определените условия на националния и международния трудов
пазар те могат да докажат своята конкурентноспособност.

Едно особено важно предизвикателство за много от страните на Европейския Съюз е демографската промяна. Също и в
Германия ще има силна промяна във възрастовата структура на населението през следващите години.


Броят на възрастните, които не взимат повече участие в трудовото ежедневие ще се покачи силно, докато
в сравнение с това броят на младите хора ще намалее.



Големи предизвикателства ще възникнат особено там, където двете тенденции се срещнат една с друга,
като например в работната сфера на обгрижването на възрастни хора. Тук се сблъскват нарастващото
търсене на квалифицирани специалисти с недостига на такива.



Търсенето на подходящи кандидати за обучение и дълготрайното вербуване на специалисти ще стане една от
централните теми за всички, ангажирали се в сферата на обгрижването на възрастни хора социални институти.
За учрежднията на фонадация Либенау като основна цел се очертава задачата, за в бъдеще при младите хора да
бъде подбуден интерес към работата, прекрачваща границите на различни генерации и те да бъдат спечелени за
професията гледач на възрастни хора.

В рамките на Европейския Съюз социалните предприятия получват възможност, да се обърнат към и чуждестранна работна
сила и да вербуват активно за обучението в областта на обгрижването на възрастни хора.


Икономически по-силните страни-членки на Европейския Съюз носят отговорност за това, да не решават
собствените си структурни проблеми за сметка на икономически по-слабите страни-партньори. Поради
това е необходимо да се избягва вербуването на неотложно необходимите специалисти, а вместо това да се
направи опит чрез варианта на алтернативна квалификационна дейност
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На подходящо ниво трябва да се провеждат съответни квалификационни програми, да се подкрепя
разбирателството и взаимната обмяна на опит, да се постигне дълготрайно подобрение на отношенията
между всички участници.



Трябва да бъдат избягвани конкурентни ситуации, които вредят на социалните системи.



Силата на немската образователна система трябва да бъде използвана, с цел квалификацията и образованието на
високо ниво в Германия на млади хора от други страни от Европейския Съюз – за Германия и за страната на произход.



Чрез завръщането на специалисти се осъществява трансфер на специализирани знания и професионален опит
в родните страни.



Международният професионален опит, социалните мрежи, както и езиковата и културна компетентност
превръщат младите хора в скъпоценни сътрудници за учрежденията в техните родни страни и отварят
вратите към Европа.

Програмата
Учрежденията на фондация Либенау залагат на мотивирани участници в програмата, усмислено взето решение за
професията и на устойчива концепция по отношение на квалификацията и придружаващата я програма. Ние сме убедени в
това, че комбинацията от тези фактори не само че намалява броя на прекъснатите обучения, но и в това, че така се
допринася за обучението на специалисти, които работят по професията си по убеждение.


Чрез съобразено с нуждите лично придружаване и успешна социална интеграция могат предварително да
бъдат предотвратени множество причини за прекъсването на обучението.



Европа не представлява нито единно езиково, нито пък единно културно пространство, поради това най-голямото
предизвикателство за програмата представлява енкултуризацията. Участниците в програмата трябва да запознаят
с правилата на немската култура и да прилагат немските културни техники, без при това да загубят своята културна
идентичност.



Целенасочената комбинация от мероприятия, свързани с нуждите, личното и специално придружване и
подкрепящи дейности бе вече успешно изпитана и приложена в рамките на програмата МобиПро-ЕС (Програма
за обучение и мобилност на Федералното министерство по труда и социалните грижи).

Модулно протичане на квалификационната програма
Няколкогодишното двойно образование протича в три етапа и след успешното му завършване предлага добри перспективи
и възможност за оставане на работа в нашите учреждения Либенау Лебенсверт Алтер ООД с идеална цел, Либенау Лебен
им Алтер ООД с идеална цел и Хайлиг Гайст- Лебен им Алтер ООД с идеална цел. През подготвителната фаза участниците
получават освен немски езиков курс също и информация за живота и ежедневието в Горна Швабия .След едногодишна
пробна фаза, която въвежда по-обстойно характеристиката на професията гледач/ка на възрастни хора, следва обучението
като помощник гледач/ка на възрастни хора в рамките на една до две години, след което следва двегодишно обучение за
гледач/ка на възрастни хора.


Едногодишна пробна фаза: Наред с по-дълбокото опознаване на професията на челно място застават изучаването на
немски език и запознаването с немската култура.и страна.



Едно-/двугодишно обучение като помощник -гледач/ка на възрастни хора: Асистиране на квалифицирания
гериатричен медицински персонал при всички дейности , свързани с грижата и обслужването на възрастни хора.
Асистиране на възрастни хора в ежедневието, документация на обслужването и дейности, свързани с домакинството.



Двугодишно обучение като гледач/ка на възрастни хора: Грижа, обслужване и подпомагане на възрастни и нуждаещи
се от обслужване хора в ежедневни ситуации и при организацията на личния дневен ред. Съображение с и подпомагане
на все още наличните способности на обгрижваните хора, както и придружаване при индивидуални или групови
занимания. Лице за контакт за обслужваните възрастни хора и за техните близки, както и за лекарите и терапевтите.
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Двугодишна фаза на професионална заетост: Специалистът остава в едно от участващото в програмата
учреждения и събира професионален опит. След завършването на фазата на професионална заетост специалистът
може да се завърне в родната си страна.

Основни точки при протичането на програмата










Особено внимание при набирането и предварителния подбор на участниците .
Модулна структура и използване на вече доказали се методи по време на всички фази на програмата.
Поетапна квалификация на участниците до края на обучението. Това спомага за различни възможности за
започване или прекъсване на участието в програмата .
Директна връзка по време на цялата програма. Лице на доверието придружава процеса на интеграция и отговаря за
това, участниците да получават подкрепа в критични фази и по време на вземането на важни решения.
Изучаване на езика и трансфер на културни основи . Езиковите познания и възприятието на културата са
основата за професионална дейност и самоотговорно действие в обществото. По време на програмата се работи
за постоянното подобрение на тези две качества .
Съобразеното с необходимостта професионално придружаване, включващо всички участници в ситуацията
намалява броя на прекъснатите обучения и улеснява специалистите в отделните учреждния, които не са в
състояние да окажат помощ по отношение на интеграционен проблем по време на ежедневната работа.
Индивидуалната подкрепа е гаранция за това, че индивидуалните изисквания и нужди на участниците могат да
бъдат удовлетворени.

С програмата От днес към бъдещето: Професионално обучение за гледачи – възможности за млади
европейци през 2017 година фондация Либенау желае активно да доприносе за Европа и да разкрие на младите
европейци възможности за бъдещето и дълготрайни переспективи.
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