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BARAKALDO, BILBAO A PROJEKT SUTEX
Niektoré z profilov pracovníkov FTSI pracujúcich na projekte sú:

Podporovaný výcvik vodiča pre členov
sociálne vylúčených spoločenstiev

Zástupkyňa vedenia FTSI v Barakaldo:
Magisterský titul z psychológie. Riaditeľkou FTSI od roku 2009. Predtým pôsobila ako riaditeľka
ďalších sociálnych organizácií, ktoré sa venujú poradenstvu v oblasti zamestnanosti a odbornej prípravy. V
tejto oblasti má viac ako 17 rokov skúseností a viac ako 18 rokov pôsobí ako mentorka a odborný poradca.

Úradnička FTSI vo Valencii:
Vysokoškolské vzdelanie v odbore právo a postgraduálne štúdium medzinárodnej spolupráce pre
rozvoj. Má 4 ročné skúsenosti ako projektová developerka v Európe a ako právna poradkyňa pre
prisťahovalcov a utečencov. V súčasnosti koordinuje sociálne, vzdelávacie a pracovné programy na ústredí
FTSI vo Valencii.
V Španielsku žije 28% obyvateľstva v situácii alebo riziku sociálneho vylúčenia. 12 989 405 je presné
číslo ľudí na španielskom území ohrozených chudobou. Pri identifikácii tejto štatistiky sledujeme
ukazovateľ AROPE (Riziko chudoby a vylúčenia), ktorý je založený na troch premenných: relatívna miera
rizika chudoby (t.j. ekonomické prínosy nepresahujú 60% priemerného národného dôchodku), nízka
intenzita zamestnávania v domácnostiach (nad 18 rokov v rodinnej jednotke), v poslednom roku sa
nespracovalo viac ako 20% ich možností) a závažná materiálna deprivácia (nedostatok zdrojov, ako sú
vykurovanie, mesačné splátky nájomného) alebo príjem kurčaťa viac ako raz týždenne).
Podľa ľudí, ktorí sa nachádzajú v kritickej
situácii sociálneho vylúčenia (špecifická skupina tohto
projektu), predstavujú v Španielsku osobitné potreby z
hľadiska zamestnania. Ak vezmeme túto potrebu ako
referenciu, sledujeme, ako väčšina z týchto ľudí nemá
základné vzdelanie alebo pracovné zručnosti, vďaka
ktorým je ich profil neatraktívny na trhu práce.
Školenie formálnych a neformálnych zručností je
kľúčovým prvkom pri prístupe skupiny k zamestnaniu
a zamestnanosť je jedným z rozhodujúcich faktorov
pre vymanenie sa týchto ľudí z vylúčenia.

Koordinátor :
Združenie autoškôl
Slovenskej republiky
Sídlo:
Plzenská 2, Prešov, Slovensko
E-mail:
zautoskolas@gmail.com

Vysvetlenie:

IO - Intelectual output (EN)
IO - Intelektuálny výstup (SK)
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Úradník FTSI v Barakaldo:
Diplom v sociálnej práci. Od roku 2009 je koordinátorom európskych projektov FTSI. Má viac ako 15
rokov skúseností ako mentor a tréner pre zamestnanie. Realizoval projekty hodnotenia zručností pre
zamestnanie s rôznymi skupinami, najmä s mladými ľuďmi a seniormi.

(Supported driver training for members
of socially excluded communities - abb. SUTEX)
2018 - 2020
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IO1
BARAKALDO, BILBAO A PROJEKT SUTEX
Projekt SUTEX je založený na príprave dvoch dôležitých
intelektuálnych výstupov. Jedným z nich je výstup IO1
s názvom : Podpora autoškolskej prípravy pre členov sociálne
vylúčených spoločenstiev. Výstup má dve časti. Vedúcim
partnerom výstupu je španielsky partner Fundacion de
Trabajadores de la Siderurgia Integral (FTSI). FTSI je národná
nezisková organizácia pôsobiaca v Baskicku, Astúrii a regióne
Valencie, Španielsko. FTSI sa zameriava najmä na sociálne
začlenenie a umiestňovanie ľudí v ohrození alebo v situácii
sociálneho vylúčenia (konkrétne pracuje s prisťahovalcami,
ženami a mladými ľuďmi).

Pracovníci partnera sa špecializujú na profesijnú
orientáciu a poradenstvo, riadenie stáží a poskytovanie
odbornej prípravy pre zamestnanie. Podporujú tiež
podnikanie medzi svojimi cieľovými skupinami. Medzi
činnosti, ktoré nadácia vykonáva v oblasti zamestnávania
patria aktivity zamerané na orientáciu a sprostredkovanie
práce, ako aj školiace činnosti. Od roku 2009 sa tomuto druhu
činnosti venovalo 37 000 hodín a vyškolilo sa viac ako 1 500
väčšinou mladých ľudí. FTSI je subjekt schválený Baskickým
úradom práce LANBIDE a štátnou verejnou službou
zamestnanosti SEPE na poskytovanie odbornej prípravy
spojenej s osvedčeniami o profesionalite. V súčasnosti má 26
osvedčení o profesionalite v oblasti správy a riadenia,
obchodu a marketingu, pohostinstva a cestovného ruchu a aj
sociokultúrnych služieb. Inštitúcia je v procese získavania

Autor článkov: Ab

Navštívte webovú stránku:

www.sutex.eu
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Tel.:
+421 905 443 118

„ Bulletin predstavuje len názory jeho autorov a Výkonná agentura pre vzdelávanie, audiovisual
a kultúru a Európska komisia nemôžu byť považovaní za zodpovedných za akékoľvek použitie
informácii, ktoré tento dokument obsahuje."
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Do mestečka, s na prvykrát ťažko vysloviteľným menom, sme sa dostali po ceste s
mnohými prestupmi, ale v dobrej nálade. Začali sme v Prešove vlakom do Prahy.
Z pražského letiska, pomenovanom po prvom po novembrovom
československom prezidentovi – Václavovi Havlovi, sme odleteli
do lotyšskej Rigi. Lietadlo sme vymenili a po krátkom čakaní
sme opäť odštartovali. Smer Helsinky a už za chvíľu sme pristávali
na letisku v blízkosti hlavného mesta Fínska. Na letisku sme
nastúpili na vlak, ktorý nás po krátkej jazde doviezol na železničnú
stanicu, kde sme presadli na vlak do Riihimäki. Až táto trať spájala
juh Fínska – Helsinky – so severom tejto chladnej krajiny.
Konečne sme stáli na nástupišti železničnej stanice v cieli našej
cesty. Je noc, hotel je niekde 5 kilometrov pred nami.
Ulica s nespevneným povrchom, cez brezový park, niekoľko
navonok drevených domov, sem-tam lampa
na stožiari. Začiatok februára. Rýchlo
spomíname na zoológiu a zvieratá,
ktoré sa tu môžu vyskytnúť. Nakoniec
tu bola len jedna mačka. Hoteloví
zamestnanci nás už čakali. Aj keď
pôvodná dohoda bola, že až keď
prídeme, tak zavoláme na nejaké číslo,
ktoré bude na zamknutých dverách
hotela. Telefonicky nám dajú kód a s
jeho pomocou si sami hotel otvoríme.

Výsledkom projektu bolo zhrnutie údajov o minulých postupoch pri príprave žiakov
autoškôl na zloženie skúšky pre získanie vodičského oprávnenia. Súčasťou projektu bola
celá plejáda návrhov na zlepšovanie prípravy inštruktorov a ponúkali sa inovácie do
ďalšieho obdobia. V projekte, kde sme boli koordinátorom bolo 10 partnerov.
Na záver obdobia 1999 – 2005 programu Leonardo da Vinci bol náš projekt
ocenený cenou HELSINKI AWARD 2006. Stalo sa tak počas stretnutia
ministrov vzdelavania a kultúry na záver fínskeho prezidentovania
Európskej Únie v Helsinkách v roku 2006. Projekt patril do desiatky
vybraných z viac ako 1000 projektov (niektoré zdroje uvádzajú až 2200
projektov). Práve túto cenu sme prebrali spolu s pánom Ahlgrenom.
S Pekkom, ktorý je už na dôchodku, sme mali dlhe rozhovory o
minulosti, súčasnosti a aj budúcnosti tejto profesie. Bolo to veľmi
príjemné stretnutie.

Na druhý deň nástup. Supermoderná
škola pre študentov, ktorí chcú získať
odbornosť pre prácu ako záhradník,
chcú pracovať v mliekarenstve, či vinárstve
alebo v lesoch, zakladať sady alebo pôsobiť
v poľnohospodárstve. V ponuke je aj príprava učiteľov
pre výcvik vodičov. Stretávame všetkých partnerov.

Riihimäki pracovný tím (IO2)

Stretávam sa aj s Pekka Ahlgrenom, spolubojovníkom,
z projektu Instructor for driving, ktorý bol pripravovaný
v minulosti v európskom programe Leonardo da Vinci.
Projekt skončil v roku 2005.
Plagát pre Lovecké Múzeum získaný v Múzeu skla v Riihimäki.
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No vrátme sa do dneška. Prvý deň pracovného stretnutia sme
skončili návštevou múzea skla, či lokálnej práce so sklom. Vo Fínsku
je, podľa jedného materiálu, až 300 múzei. Nasledujúci deň sme sa
oboznámili s prácou fínskeho partnera v projekte. Bohužiaľ sme
nemali dostatok času sa vyjadriť. Písomný materiál sme
dostali len počas stretnutia. Obsah stretnutie vylepšila pani Liisa
Asanti, ktorá predstavila niekoľko myšlienok z praxe inštruktora. Svoj
výklad sprevádzala aj PP prezentáciou. Býva zvykom zoznámiť so
životom v lokálnej autoškole v navštívenej krajine. Nepodarilo sa nám
to. Ani v Riihimäki, ani v okolí. Poznanie praxe by pomohlo lepšie sa
zoznámiť s fungujúcou prípravou vodičov vo Fínsku.
Verím, že partneri sú pri sile a že s projektom dosiahneme dobrý výsledok.
Budeme sa musieť všetci usilovať. Okrem práce na projekte boli zaujímavé dve
skutočnosti. Strava počas pobytu, či ponuka v supermarketoch bola iná ako na
Slovensku. Takmer všetko sa nieslo v myšlienke bez alebo málo cukru, soli a najlepšie bez
tukov. A tá druhá: „ Kľud, pohoda, tabáček “. Slová
známej českej piesne. Vozidla jazdili v meste rýchlosťou najviac 30-40 km za hodinu. Bolo ich málo.
Ako poznamenal kolega z Prahy. Keď okolo po
5. hodine popoludni prešli okolo nás naraz 3 autá,
tak že„špička“ na fínský spôsob. Určite si spomenul
na zápchy v Prahe v centre mesta v rovnakom čase.
Pracujeme

Strana 3

