Europos
socialinio fondo veikla

Daugiau darbo
vietų – mažiau
socialinės
atskirties

Dirbantis žmogus patiria mažesnį skurdo pavojų
ir yra labiau integruotas į visuomenę. Bet darbo
rinka nėra žaidimų aikštelė. Kai kurioms socialinėms grupėms ir asmenims gauti darbą gali
būti sunkiau. Dėl etninės kilmės, išsilavinimo,
neįgalumo ar amžiaus daugeliui žmonių darbo
rinka yra uždaryta. Sudėtinga ekonominė aplinka
tik padidina problemą.

Socialinė
Europa

Europos socialinio fondo (ESF) remiami projektai
gali padėti tiems, kuriems galbūt nepadeda nacionalinė politika, skirta sumažinti bedarbystę ir skurdą.
2007–2013 m. trečdalis visų ESF projektų dalyvių
priklausė nepalankiausiose sąlygose esančioms
grupėms: 9 % buvo neįgalūs, 12 % imigrantai, 4 %
priklausė tokioms mažumoms, kaip romai, o 9 %
buvo priskiriami kitoms pažeidžiamoms grupėms.

Fondas taiko dvejopą būdą siekiant įveikti kliūtis
dėl kurių kai kurie žmonės negali pilnavertiškai
dalyvauti visuomenėje ir išvengti socialinės
atskirties. Tam tikri ESF projektai skirti tiesiogiai
dirbti su rizikos grupei priklausančiais žmonėmis, teikiant mokymus, konsultacijas ir siūlant
geresnes galimybes įsidarbinti. Kiti projektai yra
orientuoti į viešąjį suvokimą ir socialines sistemas, jie įspėja apie išankstinių įsitikinimų poveikį
ir gerina viešųjų paslaugų kokybę.

ESF aktyviai įtraukia
kiekvieną
Skurdo ciklo įveikimas
grąžinant žmones į darbą…
Kovojant su socialine atskirtimi ESF ES naudojamas įvairiai, atsižvelgiant į susijusių žmonių
kultūrą ir poreikius. Tačiau tikslas išlieka tas pats:
padėti žmonėms rasti darbą ir taip įveikti skurdo
ir socialinės atskirties ciklą. Tam gali pasitarnauti
socialinės įmonės.
Nors šios įmonės yra komercinės, pagrindinis jų tikslas yra ne uždirbti pelno, bet tarnauti

visuomenei. Vienas iš būdų tai padaryti – sukurti
darbo vietas žmonėms, kurie priešingu atveju liktų
be darbo. ESF remia daugelį tokių įmonių, pvz.
„The Welcome Café“ Švedijoje, kuri suteikia imigrantėms moterims galimybę išmokti švedų kalbos
dirbant savo gebėjimų ribose.
Organizacijų partnerystė, taip pat ir vietinių
bendruomenių lygiu, gali būti tinkama priemonė,
kai reikia patenkinti specifinius tam tikro regiono
poreikius. Fondas gali padėti gauti žinių, įgūdžių
ir įrangos, kurių reikia įgyvendinant projektus,
skirtus socialinės įtraukties problemos bendruomenėse sprendimui.
Galimybių suteikimas yra viena iš prioritetinių
fondo veiklos sričių, tačiau žmonės turi būti pasirengę jomis pasinaudoti. Tai padaryti jiems gali
padėti „integruoti įdarbinimo metodai“.
Ši sąvoka apima individualias konsultacijas, kurių
metu nustatomi dalyvio lūkesčiai ir poreikiai, bei
atitinkamo mokymo taikymą. Kai dalyvis jau turi
įgūdžius, jam padedama ieškoti darbo siūlant
pagalbą ir patarimus dėl paraiškų teikimo ir pokalbių. Dalyviui radus darbą jam ir toliau teikiama
pagalba, dažnai bendradarbiaujant su darbdaviu.

Dėmesys pažeidžiamiesiems…
Piktnaudžiavimas kvaišalais ir alkoholiu, nesugebėjimas susikalbėti vietine kalba, namų neturėjimas, prasta sveikata, įsiskolinimai ar ribotos
galimybės naudotis švietimu paverčia žmones socialiai atskirtais. Rasizmas ir diskriminacija taip pat neleidžia žmonėms aktyviai veikti
mūsų visuomenėje.
Šias kliūtis mėginama įveikti ESF remiamais projektais, teikiant konsultavimo, mokymo ir švietimo
paslaugas, pagalbą savarankiškai dirbantiems ir
galimybę naudotis sveikatos priežiūros sistema.
ES didžiausios etninės mažumos (romų) atveju,
vykdant kai kuriuos ESF projektus į mokyklas pakviečiami tarpininkai ir pagalbininkai, padedantys
romų vaikams. Kiti pateikia pavyzdinius romų
atvejus, kad įkvėptų ir motyvuotų jaunuolius likti
mokykloje. ESF remia savarankiškai dirbančias
romų moteris, kurios pageidauja įkurti nuosavą
amatų įmonę.
Tačiau pagalba neapsiriboja vien romais. Kai kurie
neįgalūs žmonės Berlyne džiaugiasi nauju požiūriu į profesinį mokymą naudodamiesi kvalifikuotų
gestų kalbos vertėjų paslaugomis. Vartojantiems
kvaišalus Berlyne taip pat padedama rasti mokymosi būdą, kuris jiems tiktų taikant lankstų grafiką.
Nauji mokymo būdai taip pat skatinami Ispanijoje,
Galicijoje, kur ESF parama naudojama siūlant
bazinių įgūdžių kursus kvalifikacijos neturintiems
asmenims.

„Specialaus mokytojo“ programų
rengimas Estijoje
Dienos globos centras Taline rėmė neįgalius vaikus ir paauglius. Nuo 2000 m. kartu teikdamas
reabilitacijos paslaugas, „Käo Centre“ didino savo
vaikų nepriklausomybę organizuodamas rūpinimosi savimi ir įgūdžių lavinimo pamokas.
Tačiau pagrindinius mokslus baigę dalyviai net ir
norėdami negalėjo toliau mokytis pagal profesinio rengimo programas, nes nė viena programa
nebuvo pritaikyta jų poreikiams.
Centras, bendradarbiaudamas su Suomijos
Jyväskylä universiteto suaugusiųjų švietimo centru, pasinaudojo ESF parama ir parengė paskaitas bei mokytojus, kurie galėtų dėstyti specialiųjų
poreikių turintiems mokiniams.
2007–2008 m. buvo parengti trisdešimt mokytojų
ir šiuo metu norintiems tęsti mokslus centre pagal
profesinio rengimo programą siūlomi du kursai.

Kova su diskriminacija…
ESF padeda žmonėms ugdyti įgūdžius ir įgauti
pasitikėjimo, kurio jiems reikia, norint tapti visuomenės nariais.
Siekdamas kovoti su diskriminacija darbo vietoje
ir visuomenėje, fondas viešai skleidžia informaciją
apie problemą ir padeda verslininkams perimti
geriausios praktikos pavyzdžius. Pavyzdžiui,
projektas „Berlynui reikia tavęs!“ naudojasi ESF
parama skatindamas ir padėdamas darbdaviams,
daugiausiai iš valstybinio sektoriaus, užtikrinti,
kad iki ketvirčio stažuotojų būtų jauni žmonės iš
imigrantų aplinkos. Per pirmuosius trejus metus
valstybinio sektoriaus stažuotojų skaičius padidėjo
beveik du kartus.
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Kas laukia ateityje?

Novatoriškas požiūris į vaikų
priežiūrą
Nerasdamos gerų vaikų priežiūros institucijų kai
kurios moterys gali būti priverstos nedirbti. Visoje
Europoje valstybiniai darželiai perpildyti, o privačiai siūlomi sprendimai dažnai yra per brangūs.
Todėl Čekijos Respublikoje kai kurie darbdaviai
pasinaudojo ESF pagalba.
Jie įsteigė darželius, pavadintus „Vaikų grupės“,
veikiančius tiesiog darbo vietoje ir priimančius nuo
7 iki 24 vaikų. Priežiūra organizuojama įvairiais
būdais, pasitelkiant vietines mokyklas, socialines
įmones ar pačių darbdavių pastangomis.
Valstybinės tarnybos dažnai neatsižvelgia į specialiuosius poreikius. Fondas remia veiklą, gerinančią siūlomos paslaugos kokybę, pvz., vykdydamas
darbuotojų mokymus arba pritaikydamas siūlomas paslaugas.

Kuo anksčiau projektai bus taikomi žmonėms,
kuriems kyla atskirties pavojus, tuo veiksmingesnė
bus intervencija. Europos socialinis fondas skatina
jų veiksmingumą derindamas savo veiksmus su
kitais ES fondais, kad poveikis būtų didesnis, siekiant
padėti žmonėms bet kuriame jų gyvenimo etape.
Nauji sprendimai skubiems visuomenės poreikiams
šiuo metu yra reikalingesni nei bet kada, nes ekonominė aplinka išlieka sudėtinga. Socialiai novatoriški metodai siūlo kelią į priekį. Auganti bedarbystė
labiausiai veikia pažeidžiamas grupes. Išskirtinis
dėmesys socialinių inovacijų rėmimui padės rasti
būdų sumažinti šį poveikį.
Fondas stengsis dar labiau įtraukti vietinius partnerius, padėdamas jiems lengviau gauti finansavimą.
Švietimo institucijos, darbuotojų organizacijos,
nevyriausybinės organizacijos, sprendžiančios
užimtumo, socialinės įtraukties ir nepalankioje
padėtyje esančių grupių klausimus, taip pat ir
darbdavių organizacijos, turi aktyviai dalyvauti
ESF programose.
Daugiau informacijos apie ESF:
http ://ec.europa.eu/esf
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