Visita a Cornwall, Gran Bretanya (9al 11des.2008)

Aquesta era la tercera visita d’estudi a través del programa Europeu Leraning Lab For
Integration coordinat per l’entitat de Letònia Comperio i que hi participen tres
partners: Apeirons (Letònia), Point Europa (Anglaterra) i Espiral (Catalunya). En la
primera visita es va visitar els centres de Letònia, i en la segona van visitar Catalunya,
en concret els centres Fundació Astres, la cooperativa la Fageda i l’Associació Sant
Tomàs organitzat per Fundació l’Espiral de Girona.
En aquesta ocasió eren els membres de l’entitat Point Europa els que organitzaven les
visites en el seu entorn, un petit poble de la costa Sud–est d’Anglaterra, Cawsand.
Aquesta entitat gestionen molts tipus de projectes europeus intercanvis,
voluntariat,...etc. Segons ens van explicar per aquestes contrades reben forces ajudes
de la Unió Europea ja que es considera de “difícil accessibilitat”. De fet des de
l’arribada a l’aeroport de Bristol fins Cawsand, va ser necessari autobus, tren, taxi i
ferry .
En la primera reunió amb tots els membres del grup es van posar en comú les visites
que s’han realitzat amb anterioritat, i també els projectes que s’estan treballant :
Un dels objectius principals del projecte és crear una pàgina
web amb una base de dades entre altres coses. Aquesta base
de dades inclourà un seguit de bones pràctiques que es porten
a terme a diferents països d'Europa i que poden ser molt útils
per als professionals que treballen en el camps i per a les
persones amb diferents tipus de discapacitat
Es va valorar el material aportat per l’entitat Comperio sobre
estratègies per a la difusió tant per a les persones amb
discapacitat com per als que treballen amb ells, les empreses,
les escoles i les famílies.
També es va informar sobre el reportatge que s’està duent a
terme a partir de totes les visites realitzades en el que també
s’inclou entrevistes amb diferents professionals.
Es van visitar diferents centres de la zona que treballaven amb persones amb
discapacitat o amb dificultats d’inserció.
Visita Independence SouthWest és una residència de persones amb un nivell de
discapacitat mig alt. Sorprèn les dimensions de la residència que és com una casa
qualsevol del barri que acull com a màxim 10 persones . Totes elles tenen una
habitació individual i manté dintre el possible la sensació d’una llar. Va cridar
especialment l’atenció els recursos de què disposen, per exemple hi havia una banyera
adaptada que havia estat un donatiu (més de 6mil €), i també una sala de relaxació i
estimulació sensorial amb molt poca illuminació, però aquesta és de diferents colors i
en moviment també es treballen amb diferents materials auditius i tàctils. Disposen
també d’un jardí, i han aprofitat per fer desnivells de manera que es pugui tocar ( o
treballar) la terra encara que la persona vagi amb cadira de rodes.
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Al costat mateix d’aquesta casa, estan condicionant una altre encara més adaptat per a
què les persones hi puguin viure amb molta independència, i això es veia en alguns
detalls, totes les portes s’obren amb polsador, ascensor adaptat, fins i tot hi ha un
sistemes de guies per desplaçar l’usuari amb grua des del llit al lavabo.
Visita a Downham School, És una escola d'educació especial per a nens es de 3 a 16
anys. L'escola atén alumnes amb diferent grau de discapacitat, des d'alumnes amb una
discapacitat severa, amb grans afectacions a nivell de mobilitat i de comprensió i parla,
fins a alumnes amb discapacitats lleugeres o moderades. També aquí entreveiem la
disponibilitat de recursos (piscina climatitzada,
sala d’estimulació sensorial,...) però el què ens va
sorprendre més va ser el rati que varen dir sol
ser de 2 alumnes per professional, (però que en
la classe de psicomotricitat que vàrem entrar era
1 a 1). Disposen també d’una cuina on els
alumnes fan tasques per aprendre’n i guanyar
autonomia.
Ens expliquen que també collaboren amb altres escoles de la zona de manera que
alumnes seus van a fer-hi tallers durant el curs, a participar de classes en concretes, o
per utilitzar espais.
L’última vista va ser a un servei d’inserció laboral Remploy , www.remploy.co.uk, que
té una xarxa d’oficines en tot el país que treballen seguint una mateixa metodologia i
estan finançats per l’estat a través de projectes. Des del centre faciliten formació, i
feina a les persones que atenen i reben alhora ofertes d’empreses. Sembla que fa uns
anys els Centres Especials de Treball van passar una crisi molt forta, i havia el perill
d’haver de tancar-ne i això va mobilitzar a molta gent. Finalment l’estat va aplicar
mesures per ajudar oferint per exemple contractes de servei o de productes,...) una
part va reconvertir-se facilitant ajudes per a la recollocació de persones amb
discapacitat o problemes de salut. I mantenen tota una xarxa de centres especials de
treball especialitzats (automoció, cura de salut, components electrònics,..).
El primer que ens va sorprendre és la ubicació del centre ja que es troba en un edifici
entre vàries oficines de collocació(ETT), com un servei més de collocació. En general
el procés formatiu que proposen conta d’un curs de motivació i coneixements bàsics
de 12 setmanes , que consta d’aspectes bàsics com per exemple fer el CV, preparar-se
per una entrevista,...i al final es fa una entrevista com si fos real. Un cop superat aquest
curs, es passa a un segon nivell que és el procés de recerca de feina, en el que la
persona té un tutor que l’ajudarà a definir el seu perfil laboral i alhora a trobar ofertes
adequades i preparar-se les entrevistes. Quan la persona troba un treball, aquests
tutor en fa el seguiment tant amb l’empresa com amb el treballador.
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Segons les dades del 2007 els centres Remploy han facilitat la integració de 7mil
persones en tot Gran Bretanya. Altra vegada ens va quedar la imatge que tenien molts
recursos per dur-ho a terme, i ens va sorprendre agradablement els plafons publicitaris
i el material de difusió que utilitzen amb la idea de mostrar sempre les capacitats de la
persona. Pel material que ens ensenyen es pot veure que tenen un bon assessorament
en el tema d’imatge i màrqueting per arribar als seus clients, empresa i usuari.

Greenbank centre: és una entitat que treballa que proporciona serveis dintre la
comunitat per a diferent collectius, pertany a una església. En el centre hi participen
voluntaris molt implicats en diferents serveis: lleure, acompanyaments a persones
malaltes, atenció a persones sense sostre,...
ECHO Centre treballa amb persones adultes amb discapacitat física, amb la finalitat
de contribuir a la integració en la societat, donant suport a cada procés. Es treballa
tant individualment com en grups i es defineixen conjuntament uns objectius a assolir i
es temporalitzen. Amb aquesta finalitat s’organitzen activitats setmanals per diferents
interessos (tallers, recerca de feina,...) .També fan activitats de lleure: sortides,
vacances,...etc.
Una part del projecte comú també fa referència a la formació de professionals. Un cop
finalitzades les visites està previst la realització d’un curs de formació per a tècnics en
tots els països que participen en el projecte, Letònia, Anglaterra i Catalunya.
L’impartiran 3 formadors un de cada país i pretén donar resposta a les necessitats dels
professionals que treballen amb persones amb diferents tipus de discapacitat.
Montse Coll
Psicòloga
Servei de formació i inserció laboral Eina
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