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O projeto BE (Enterprise Business) INSPIRED tem como objetivo
promover negocio numa perspetiva empresarial e o
empreendedorismo para adultos com deficiência intelectual
(AcDI), de uma forma que é, simultaneamente , inovadora e
inspiradora. Este pretende permite aos seus parceiros europeus
a utilização de um programa de negócios de empresa premiado
e adaptá-lo às necessidades dos adultos com deficiência
intelectual, visto não existir atualmente nenhum programa
deste tipo disponível .

Este programa colocará os formandos perante o espírito
empresarial, ações práticas e resolução de problemas reais do
quotidiano. O projeto BE INSPIRED focaliza-se em identificar,
documentar e disseminar as melhores práticas de negócio da
empresa e empreendedorismo para as pessoas com deficiência
intelectual em toda a Europa.

Este projecto europeu que envolve Stepping Stones (Reino
Unido), Universidade Regional do Sul (Reino Unido), Associação
de Paralisia Cerebral de Coimbra (Portugal), Logicearth (Irlanda
), Helsínquia Diakonia College (Finlândia), AMPROS (Espanha) e
CONFORM (Itália) iniciou os trabalhos no final de 2012 tendo
concluído o desenvolvimento da Ana´lise de Necessidades de
Formação conjuntamente com os países parceiros. Os
resultados da Análise de Necessidades de Formação ajudou a
identificar e divulgar as boas práticas no âmbito da educação e
formação profissional e , desenvolver competências e talento
empresarial entre os adultos com deficiência intelectual com a
ajuda do sector do voluntariado.

Já foram trabalhadas três aspetos principais. Primeiro, tem
procurado identificar e visar a demografia, educação e as
tendências do emprego em relação aos adultos com
deficiência intelectual.
Formulou ainda um questionário on-line para conhecer as
perspetivas dos formadores.
Apesar das diferenças entre os países nas definições e os
serviços prestados, o trabalho dos formadores no trabalho do
dia-a-dia com os grupos de formandos parece que os desafios
são muito semelhantes em todos os locais , assim como com
as questões do emprego. A maioria dos formadores
consideraram que um novo curso de empreendedorismo seria
benéfico desde que fosse claramente respondido às
necessidade da AcDI.

Estes deram sugestões e recomendações para os métodos e
técnicas de formação com base em sua experiência e
melhores práticas.

"A gestão financeira, incluindo questões como a gestão do
dinheiro, orçamento e perspetivas econômicas atuais"
"Capacidade de liderança"
"Processos legislativos em estabelecer um negócio"
"Competências em TIC"
"O desenvolvimento da criatividade, espontaneidade, como
reconhecer as ideias de si próprio e os outros"
Foi enviado um questionário on-line para os grupos de
discussão com o objetivo de alcançar o ponto de vista dos
formandos .

Com esta informação a ANÁLISE DE NECESSIDADES DE
FORMAÇÃO procurou fornecer uma base bem fundamentada
para o desenvolvimento do curso de formação planeado. O
resultado da ANÁLISE DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO tem
proporcionado a oportunidade em propor temas principais e
títulos de módulos para os novos materiais de aprendizagem no
curso BE Inspired. Os resultados do ANÁLISE DE NECESSIDADES
DE FORMAÇÃO ajudarão ainda a identificar e divulgar as boas
práticas no âmbito da educação e formação profissional e
desenvolver capacidades de empreendedorismo e talento
entre os adultos com deficiência intelectual.

A ANÁLISE DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO tem algumas
conclusões interessantes que
promovem a importância de
programas sobre este tipo de
assunto. A segunda questão quis
saber se o grupo tinha sido ouvido
falar ou pensado sobre auto-
emprego e 60% das pessoas que
responderam disseram que não
tinham ouvido falar ou sido
ensinados antes sobre o que era
auto-emprego. 67% também
referiram que nunca lhes tinha sido
explicado antes como poderiam
abrir seu próprio negócio.

Centros comunitários, empresas de jardinagem, restaurantes,
padarias, centros de cuidados a cão, empresas de limpeza,
pintura, lojas de arte, empresas de reparação de automóveis e
quintas biológicas foram algumas das empresas que tinha como
a l v o o s p a r t i c i p a n t e s d o s g r u p o f o c a i s .
A A ANÁLISE DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO conclui que as
pessoas com deficiência indicam o seu desejo em ter mais
oportunidades e escolhas bem como a formação sobre
empreendedorismo.

PROJETO
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partners

www.beinspiredeurope.eu

@Beinspired eu-

"Eu adoraria ser o chefe, mas eu acho que eu ainda preciso de
ser ajudado com algumas coisas."
"... Criar mais oportunidades para as pessoas como eu para irem
mais além do que um centro de atividades ocupacionais , é um
lugar que eu não quero estar lá daqui a 10 anos."
"Eu preferiria ter alguém que me ajudasse a saír..." (pergunta
sobre como tornar-se trabalhador independente).

Registaram-se progressos significativos no desenvolvimento de
materiais adaptados, que consistem em três unidades de
formação acreditada no nível 1.
Unidade 1 - Compreender empresas e aptidões de
empreendedorismo
Unidade 2 - Compreender as qualidades pessoais e
competências para os negócios
Unidade 3 - Compreender as oportunidades e os riscos de
proseguir com um negócio.

Das três unidades serão realizados:
- Esquema de Trabalho
- Pacote de Formadores
- Livro do formando
- Termos-chave com diretivas


