Грижата изисква познания

Партньори на ЕСС
за 2010 г.
За да намерите партньори за ЕСС във
Вашата страна моля посетете уебсайта
на ЕСС: www.eccertificate.eu.
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Контакти
Борд на ECC:
Секретариат на ECC– Европейска асоциация на
доставчиците на услуги за хора с увреждания /
European Association of Service Providers for persons with
Disabilities (EASPD)
Av. d’Auderghem / Ouderghemlaan 63
1040 Брюксел, Белгия
Телефон: +32 2 2824610
ecc@easpd.eu, www.easpd.eu
ЕСС водещ партньор за България:
Социална Асоциация „Св. Андрей” (САСА)
Българо-Германско сдружение с нестопанска цел
Ул. Константин Величков 55, Ап. 1, 9004 Варна
Тел. 052/699 415;052/699 419
MonikaHeitmann@gmx.de
www.asociacija-sv-andrej.org

Европейски
сертификат
за социални
грижи
Създаване на
елементарна основа
за грижи

ЕСС партньор за България:
Фондация NET
foundationnet@mail.bg
www.foundationnet.info
Social Association
St. Andrew

Европейски сертификат за
грижи в социалната сфера входно ниво

www.eccertificate.eu

www.eccertificate.eu

Печатът на ЕСС означава, че
учебните програми и материали
съответстват на съдържанието
на BESCLO

Грижата изисква познания

Какво представлява ЕСС?

За какво става въпрос в BESCLO?

ЕСС е пан-eвропейско удостоверение за социални грижи.
Развит е с подкрепата на програма “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ
ЖИВОТ” (Life Long Learning programme) на Европейския
съюз (ЕС) и ще бъде свързана с Европейската квалификационна рамка. Понастоящем покрива петнадесет държави
от ЕС. Целта е да покрие всички страни-членки. ЕСС се ръководи от борда на ЕСС - международна група от партньори, ползващи и подкрепящи ЕСС. Сертификатът ще подпомага движението на работещите в Европа като повишава
елементарната основа на социалните услуги.
За да получат ЕСС кандидатите трябва да издържат стандартен изпит, валиден за целия ЕС, състоящ се от близо
100 въпроса, проверяващи познанията им относно „Резултати от основното европейско обучение за социални грижи” (= BESCLO: the Basic European Social Care Learning
Outcomes). ЕСС проверява дали кандидатът има минималните познания, които обикновено се изискват, за да може
да работи безпроблемно в социалния сектор. Разбира се
може да е необходимо персоналът да покрие допълнителни изисквания за локално обучение или за квалификация
и да демонстрира способностите си по владеене на езика
на страната, където търси работа

( Резултати от основното европейско обучение за
социални грижи)

ЕСС е достъпен за всички
НЕ Е НЕОБХОДИМО кандидатите да имат опит в сектора
на социалните грижи или да имат работа
НЕОБХОДИМО е кандидатите да имат основно ниво на
грамотност (четене и писане) на езика на страната, където
се провежда теста и да са на възраст минимум 16 години.

BESCLO са далеч от стария медицински модел на грижа за
хората с увреждания за сметка на подхода, основан на човешките права в социалните услуги. Те подкрепят новото
мислене, наложено от Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания.
Ето осемте основни области в социалните грижи в BESCLO,
договорени след първия пилотен проект Леонардо
(LEONARDO)
Ценности на социалната грижа
Повишаване качеството на живот на лицата,
които подкрепяте
Управление на риска
Разбирането за собствената роля
Безопасност при работа
Позитивна комуникация
Разпознаване и реагиране при занемаряване
и малтретиране
Вашето професионално развитие

Какво следва?
Ако сте потенциален кандидат, заинтересован работодател или обучител, който иска да внедри ЕСС в учебните си
програми и бихте желали да знаете как ЕСС може да Ви
помогне - за допълнителна информация моля посетете нашия уебсайт или се свържете с БОРДА на ECC или с ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР в България.
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ЕСС в България
Шансове на ЕСС в България?
Чрез ЕСС в България можем да сверим познанията си с
тези в останалите страни на ЕС.
ЕСС е полезен за качеството на социалните услуги в
домашна среда и в специализирани институции за
персонала, полагащ грижи в различни социални, здравни и образователни заведения.
ЕСС гарантира, че работещият притежава необходимите знания и умения и те са качествени.
България е член на ЕС и е добре не само за търсещите
работа в други страни на ЕС, а и за тези, които желаят
да работят в България, да проверят своите знания, за да
могат да предлагат високо качество в работата си в
нелеката социална сфера.

Аз работя – как може да ми
помогне ECC?
Притежаването на ECC показва, че Вие имате основни познания за работа в социалната сфера. ECC дава входно
ниво на знания на работещите в тази област в Европа и им
осигурява достъпен и общовалиден сертификат. По този
начин те могат по-лесно да си намерят работа в социалната сфера.

Аз съм работодател – как мога да
ползвам ECC?
При наемане на нов персонал той може да ползва
изпита за ЕСС като инструмент при оценяването на кандидата; при разглеждане на автобиография и за
установяване доколко кандидатът, притежаващ ECC,
може да покаже знанията, които BESCLO покриват.
При подобряване качеството на работа на служителите: основно изискване е персоналът да положи изпита
за ЕСС. Работодателите, които нямат системи за
въвеждащо обучение, ще са сигурни, че служителите,
положили успешно изпита за ЕСС, имат необходимите
основни познания.

Работя за организация, осигуряваща
обучение / образователна институ
ция – как мога да ползвам ECC?
Вие може само да обучавате хора, които да се явят и положат успешно изпита за ECC. Това може да стане посредством курс, който предлагате (с известни промени, ако е
необходимо), който присъжда друга квалификация, или
посредством кратък курс, който организирате и предлагате само за получаване на ECC. Партньорите, които изберат
да направят това, се наричат ОБУЧАВАЩИ ПАРТНЬОРИ това, което те правят е да осигуряват обучение, което да
подпомогне хората да преминат успешно теста за придобиване на ECC. Всеки един партньор може да бъде обучаващ, ако покаже, че може да осигури правилното обучение.

