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Передмова 
Щорічний огляд економічного зростання від 2014 року показує, що безробіття серед 

молодих людей у віці від 18 до 30 років є однією з основних соціально-економічних 

проблем в Європейському Союзі з моменту економічного регресу у 2009 році. Безробіття 

досягло 23,4% це більше ніж удвічі, ніж серед дорослих. Молоді люди, які закінчили 

лише середню освіту, найбільше ризикують стати безробітними. У 2012 році середній 

рівень безробіття серед молоді в Євросоюзі становив 22,8%, але для неповноцінної 

молоді досягнув 30,3%. У деяких країнах ЄС за останні п'ять років ситуація стала набагато 

гіршою. У Греції рівень безробіття серед молоді у липні 2017 року становив 42,8%. 

Європейська комісія (у статті " Впровадження молоді на ринок праці " 2012) зазначає, що 

головна проблема, пов'язана з працевлаштуванням молоді, - це слабкий перехід від 

школи до праці. Для цього існує декілька причин: а) роботодавці не хочуть інвестувати в 

майбутнє робочої сили і зазвичай зосереджуються на поточних потребах компанії; б) 

освітня система не пропонує добре структурований підхід до підготовки студентів до 

вибору освітніх та професійних можливостей. Вони насправді створюють високі 

показники випускникыв, які стають залежними від мережі боротьби з безробіттям 

молоді. Також недостатньою є компетентнція у підготовці студентів, які б вміли керувати 

своєю кар'єрою; в) бракує співпраці / координації між різними зацікавленими 

сторонами, що борються з безробіттям молоді та надають консультації з питань кар'єри. 

Служби кар'єрного консультування та служби зайнятості не пристосовані до 

індивідуальної освіти та здібностей молоді, а також до потреб регіональної зайнятості. 

У повсякденному обслуговуванні є багато організацій, які беруть участь у процесі 

навчання, консультування та працевлаштування молоді: навчання дорослого населення, 

професійно-технічної освіти, муніципалітетів, державних службовців, неурядових 

організацій тощо. Всі ці організації використовують свої власні методи для керівництва, 

кар'єрного консультування та працевлаштування. Оскільки відсутня координація між 

самими різними організаціями: аналогічні послуги з надання рекомендацій надаються 

одній і тій самій особі кілька разів або хороші послуги пропонуються в невідповідні 

моменти. Більше того, у більшості країн ЄС відсутній професійний стандарт та підготовка 

фахівців у сфері кар'єрного консультування (як всередині, так і поза межами системи 

освіти). 

Методологія igma дає відповідь на вищенаведені проблеми. Іgma надає інструментарій 

та підтримку персоналу, щоб допомогти молодим особам, котрі ризикують стати більш 

самоорганізованими. На рівні сервісу, іgma підтримує процес індивідуалізації 

необхідних послуг та залучення молодих людей до потрібної кар'єри. І, забезпечуючи 

інтегрований підхід до мережі, іgma допомагає організувати вирівнювання послуг і 

допомагає підвищити рівень співпраці. Контролюючи досягнутий успіх, Іgma допомагає 
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показати належне управління фінансами, доступними для боротьби з безробіттям 

молоді, а також для отримання інформації про послуги, які дійсно потрібні, але в даний 

час все ще відсутні. 

Методологія igma 3 була розроблена та випробувана вже у двох попередніх проектах ЄС: 

1: Розробка методології ефективної співпраці регіональних мереж зацікавлених сторін 

для покращення інтеграційних можливостей іммігрантів (igma1: 2011). 2: Розробка 

навчальних програм для навчання в мережах зацікавлених сторін на базі методології 

igma (ігма2: 2013). 

Вся методологія igma 3 буде доповняти: 

1 методології до нової цільової групи; 

2. Трансформація тренінгів для підготовки тренерів з необхідними навичками 

навички для молоді, а також додаткова увага для того, як тренери можуть 

створити робочу групу для участі у пошуку нових записів про ринок праці; 

3. Розвиток середовища дистанційного навчання. 

Цей посібник доповнює навчальний матеріал, який включає в себе детальний опис 

навчальних модулів, пов'язаних навчальних цілей, допоміжних навчальних матеріалів та 

навчань. Методичний посібник пропонує опис методології igma в цілому та того, з чого 

вона складається. Цей посібник пропонується як допоміжний матеріал усім учасникам 

тренінгу. Як вступне слово, різні модулі стосуються розділів цього посібника. 
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1. Введення 
 

Методологія igma спочатку була отримана з світу хронічно хворих та інвалідів у 

Нідерландах. Через їхню фізичну ситуацію хронічно хворі часто не розглядалися як 

придатні для роботи або не розглядалися як здатні внести свій внесок у суспільство. 

Альтернативні рішення були представлені у формі раннього використання концепції 

захищеної зайнятості: альтернативна "робоча" форма (але все одно учасники 

продовжували жити за соціальними виплатами) або в рамках спеціальної денної 

допомоги, за якими їм пропонувалася певна форма діяльності. 

Протягом середини та кінця 80-х років бачення ситуації змінилося досить суттєво через 

все більшу кількість неактивних людей, а також залучені кошти для збереження існуючої 

структури соціальних виплат. У той час кількість людей, які були неактивними через 

фізичні захворювання, стрес, інвалідність чи інші фізичні або психічні захворювання, 

досягли майже 1 мільйона людей! Люди, про яких більше не піклувалися, оскільки вони 

мали заявлений та визнаний статус, що більше не здатні до роботи. Пам'ятайте, що окрім 

того, що в 1 мільйон людей, які живуть на виплатах, у Нідерландах існує "нормальне" 

співвідношення безробітних: люди, які прагнуть працювати і здатні працювати, але були 

безробітними через умови ринку праці. Поступово було поширено усвідомлення того, 

що наша голландська соціальна система створила щось жахливо неправильне і 

маргіналізувало дуже велику групу нашого населення. 

Все більше і більше загальне бачення перетворилося на більш всеосяжний спосіб 

мислення: кожна людина має і повинна вміти робити внесок у суспільство через 

оплачувану роботу до рівня, у якому вони компетентні. Це означало, що для всіх видів 

людей, що живуть на виплатах нових кар'єрні шляхи повинні бути розроблені. Для 

досягнення цього нового бачення громадянства нові способи роботи повинні бути 

адаптовані зацікавленими сторонами, які історично були відповідальними за вихід на 

ринок праці. Замість стандартизації пропозицій про послуги, ключовою ідеєю щодо 

підходу є те, що людям, які мають "більшу відстань до ринку праці", можливо, 

знадобиться більш інтенсивна програма, яка зможе досягти успіху на ринку праці, ніж 

ті, хто має відносна невелика відстань до подорожей. В основному це має ще два 

наслідки: 

1. Люди, яким потрібно проїхати "далеку відстань", також потребують 

керівництва та підтримки, щоб допомогти їй успішно проїхати цю відстань, 

оскільки частина їх дистанційної дійсності обумовлена відсутністю навичок і 

компетенцій в управлінні кар'єрою; 
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2. Вони також поставлять вищу вимогу до служб та організацій, які надають 

підтримку людям, які подорожують. 

Проте залучені організації в той час не знаюли про нову потребу, а також про наслідки 

цього аналізу. Для традиційних службових організацій (таких як бюро праці, соціальні 

служби, навчальні інститути, організації роботодавців тощо), роботи з хронічно хворими 

та інвалідами вважалися досить новими. І, як це часто буває, коли потрібно робити щось 

нове, він дотримується старих процедур, які надавали впевненість і підтримку в 

минулому. Неминуче, перші ініціативи не були успішними, і саме тоді з'явилася 

методика igma. 

Дослідження належного врядування показали, що роботі з хронічно хворими не 

вистачає доцільності та ефективності в деяких життєво важливих аспектах: 

1. Послуги, що пропонуються, не були адаптовані до потреб особистості; вони 

були просто продовженням традиційних пропонованих послуг; 

2. Інститути не мали необхідних компетенцій керівництва, щоб запропонувати 

необхідну інтенсивну підтримку цій новій цільовій групі, щоб реально допомогти 

їм у процесі; 

3. Самі по собі послуги були неефективними: у деяких областях спостерігалося 

дублювання, відсутність служби в інших сферах; подібні послуги пропонувалися 

незалежно один від одного. 

4. Як тільки клієнти перебували в системі, працівники сервісних організацій 

втратили їх відстеження; ніхто не стежив за своїм "шляхом" і не був 

відповідальним за вжиття заходів, коли було порушено шлях. 

5. Тому багато державних грошей було витрачено без передбачуваного впливу. 

Для вирішення цих питань для груп ризику соціальної ізоляції були введені нові 

концепції, такі як підтримка зайнятості, а також управління справами: підходи, за 

допомогою яких більш індивідуальні керівництва та підтримка, а також контроль 

пропонувалися протягом більш тривалого періоду часу. Аналогічно, в той же період 

розроблена методологія igma, яка поєднує в собі найкращі підтримувані підходи щодо 

занятості та кар'єрне керівництво, у поєднанні з філософією управління: надання послуг 

у часі, коли індивідуальний клієнт може отримати вигоду від них. 

У наступних розділах різні аспекти методології будуть більш детально пояснені. По-

перше, методологія буде пояснюватися більш загальним рівнем, а також деякою 

термінологією, яка буде використовуватися в цьому посібнику. - При продовженні будуть 

розглянуті конкретні аспекти: потреба зосередити увагу на конкретному клієнті та на 

розвитку кар'єрних шляхів; методологія igma та роль управління справами; методологія 

igma та співпраця із зацікавленими сторонами. В кінці цього довідника буде 
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представлено приклад, щоб продемонструвати, як ці різні аспекти були впроваджені та 

впроваджені у Великобританії. Під час навчання та в навчанні ці різні аспекти будуть 

розроблені більш детально, щоб зробити їх зрозумілими та придатними для конкретного 

контексту професіоналів. 
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2. Загальні аспекти методології  igma 3  

Від послуг  до індивідуального процесу  

Замість визначення пріоритетів послуг (які служби організації, наприклад, пропонують 

надати допомогу молодим людям, що перебувають під загрозою ризику), методологія 

igma приймає поворот на 180 градусів, та фокусується і приділяє першочергову увагу 

процесу індивідуума (що насправді потрібно). Початковий момент полягає в тому, що 

кожна людина є справді унікальною, але щодо активації, участі, вступу на ринок праці, 

придбання громадянства та включення до неї тощо. Всі люди більш-менш виконують 

подібний процес. Для індивідуума цей процес може бути більш інтенсивним та 

деталізованим, ніж для іншого, залежно від минулих знань та досвіду, рівня 

саморегуляції та самоосмислення навичок та компетенцій та/або ситуації та контексту, 

якими володіє людина. 

 

Поступовий прогрес 

Розкриття та усвідомлення цього процесу є однією з перших цілей методології igma. У 

пропонуванні наших послуг та в тому, як ми пропонуємо наші послуги, ми не можемо 

бути ефективними, якщо ми не знаємо процес, який проходить людина. На схемі нижче 

синя стрілка символізує процес індивіда: процес, що лежить в основі (кар'єрного) шляху. 

Більш глибоке розуміння цього процесу досягається шляхом розбиття на невеликих чітко 

визначених кроках. Кожен крок, що веде до певного розвитку, зростання або досягнення 

особи на цьому шляху. Кожен крок також пропонує підтримку (або, може бути, лише 

підготовку) до наступного. Всі кроки разом утворюють різновид сходів, шлях до 

передбачуваного результату наших всіх наших поєднаних послуг: наша мета, як спільна 

мережа, яка працює з певною цільовою групою. Ось що маєтьмя на увазі - концепцію 

igma "поступовий прогрес". 
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Концепція драбини не означає, що кожна людина буде підніматися по цих сходах таким 

же чином і з такою ж швидкістю. Оскільки люди відрізняються, вони піднімаються по 

сходах по-різному: деякі піднімаються повільно і крок за кроком, інші швидко рухаються, 

навіть не використовуючи всі окремі кроки. Все залежить від навичок і компетенцій, 

особистого досвіду, особистої підтримки тощо. Це завдання організацій-зацікавлених 

сторін (краще: відповідальний персонал для підтримки та керівництва клієнтами) 

індивідуалізувати підтримку окремих людей таким чином, щоб кожна людина могла 

піднятися по сходах у власному ідеальному темпі. Для відповідального персоналу це 

також означає добре знати вашого клієнта. У методології igma поняття "профілювання" 

використовується для позначення процесу наведення навичок і компетенцій, а також 

потреб розвитку кожної особи, які необхідно виконати, щоб бути в змозі досягти мети 

кар'єри. Це навіть означає більше. 

Профілювання igma та індивідуальне керівництво 
Навички та компетенції - це лише частина того, що робить людину реальною людиною. 

Подібне володіння навичками та компетенціями також не є гарантією для забезпечення 

пошуку роботи або, наприклад, інтеграції у нову країну. Люди приносять більше, ніж 

просто навички та компетенції, набуті через роботу чи освіту. Вони приносять всю свою 

особистість, контекст і попередній досвід, їхні надії та мрії, а також їхні страхи, їхні 

турботи та проблеми. Всі змішуються з їх мотивацією, можливостями та перспективами. 

Щоб мати можливість допомогти клієнтам розкривати свої кар'єрні цілі та зробити їх 

переходом на наступний можливий крок у своїй кар'єрі, ми повинні мати можливість 

бачити більш широку картину наших клієнтів. В межах igma велика увага приділяється 

профілюванню як засобу, щоб дійсно зрозуміти, що відбувається, і як найкраще 

підтримувати клієнта. Поступовий прогрес, наступний крок на шляху до кар'єри, 

можливий тільки в тому випадку, якщо ми володіємо інформацією, яка дає нам 

впевненість у тому, який наступний крок є можливим і досяжним. Профілювання, 

частково досягається тим, що традиційно називають оцінкою. Однак додаткова 

інформація стає предметом нашої взаємодії з клієнтом, а також частиною заходів, які ми 

організуємо для наших клієнтів. Це має кілька наслідків. Потрібно усвідомити: 

- Процес знайомства з нашими клієнтами фактично ніколи не припиняється; 

- Це довгостроковий процес; 

- Це ставить обмеження на наші відносини з клієнтами: без довіри неможливо розвивати знання 

та розуміння клієнтів; для побудови довіри потрібен час; 
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-Це створює обмеження на нашу співпрацю з зацікавленими сторонами. Оскільки вони 

частково відповідають за організацію діяльності з клієнтами, вони також отримують 

інформацію профілю, інформацію, яку можуть надати наші служби. 

У методології igma будуть представлені деякі інструменти для полегшення процесу 

профілювання та тренінгу щодо мети клієнта. У розділі 5 буде детально проаналізовано 

деякі аспекти на рівні співпраці з зацікавленими сторонами: не лише з точки зору 

можливості збирати інформацію для додавання до профілю клієнта, а й щодо спільного 

використання наслідків цієї інформації: як організувати послуги в таких спосіб, який дає 

змогу розвивати цей конкретний клієнт на основі нової профільної інформації. Як буде 

пояснено в наступному розділі, роль кейс-менеджера вважається важливим елементом, 

який дозволяє контролювати та організувати це. 

Синхронізовані послуги або один за одним? 

Описання процесу igma може легко призвести до деякого базового непорозуміння: 

методологія igma як заява на майже нескінченний ряд послуг, що пропонуються кожного 

разу один за одним. Оскільки кроки також виконуються одне після того, як інші служби 

повинні слідувати один за одним. Однак цей висновок полягає не в тому, що стоїть або 

сприяє методологія igma. Основна ідея полягає в тому, що додаткові послуги, спрямовані 

на подолання певної проблеми розвитку, можуть бути запропоновані, як тільки індивід 

зможе їх використовувати. Використовуючи метафори про сходи: можна попросити 

людину успішно піднятися на наступний крок по сходах, лише якщо крок, на який людина 

стоїть, пропонує достатньо часу. Подібно, якщо людина досягне певного мінімального 

рівня компетенції, тоді може бути запропоновано успішне входження на наступний 

рівень: необхідно вжити "вхід" вимоги для наступного кроку. Крім того, з точки зору 

створення натхненного і потужного навчального середовища, доцільно шукати способи 

синхронізації та поєднання діяльності. Наприклад, добровільна робота, невелика робота 

тощо можуть стати потужним навчальним середовищем для вивчення мов, коли вони 

поєднуються з мовним навчанням, або можуть стати дуже гарною орієнтацією на вимоги 

робочого життя, а отже, і на необхідність освіти. Травма чи проблеми зі здоров'ям, які не 

лікуються або залишаються непоміченими, можуть стати непереборним бар'єром на 

кар'єрі.  
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3. Про особисту кар`єру  

Що таке кар'єра і кар'єрне зростання? 

Деякі розглядають кар'єру та роботу керівних радників та керівників справ, просто 

слідуючи прямому шляху, який веде людей від А до Б. Можна відрізнити чіткий вихідний 

пункт і чіткий кінець кар'єрного шляху. Згідно з цим баченням ми знаємо, де стоїть 

людина (пункт А), і де ми хочемо, щоб особа опинилася (пункт Б). Консультування, що 

підтримується, виглядає досить організовано, а також є інструментами, які 

використовуються під час консультування. Ми залучаємо стандартні продукти (для 

відображення навичок і компетенцій) та стандартних служб для досягнення 

відповідності між людиною та професійним світом. Основна увага приділяється пошуку 

відповідності, ми не задаємо питання, чи справді це сприяє добробуту людини, 

довгостроковій амбіції тощо. Хоча іноді ми вносимо інші продукти чи послуги, що 

спонукає баченню розвитку кар'єри . Це може бути місцевий / національний орган чи 

інший субсидіюючий фонд, але, по суті, всі вони мають на меті скоротити та згладити її. 

У теорії кар'єри це часто називають теоріями відповідності (див. F.е. Парсонса та 

Голландії). Кар'єра є альтернативою новому, кар'єрний шлях - це наступний шлях набуття 

навичок і компетенцій, пов'язаних з роботою. Це можна порівняти з відвідуванням 

лікаря, щоб отримати рецепт. 

Існує ще одне бачення кар'єри та кар'єрного росту, яке поступово розвивалося з кінця 50-

х років минулого століття. Через вплив психологічних та соціологічних теорій у цих нових 

теоріях більше уваги приділяється досвіду людини, оточенню, суб'єктивному мисленню 

та вірі в людину. Вибір у кар'єрі розвивається в результаті почуття власного життя, колись 

навколишнього, колись сім'ї, друзів, обставин і досвіду, особистих вірувань, мотивації, 

способу боротьби з випадковою можливістю тощо. Всі ці чинники є елементами, які 

впливають на кар'єрний шлях. Тому кар'єра рідко буває прямолінійною, керованої 

логічними поясненнями. Цілі, здавалися б, ясними на початку, здаються 

неоднозначними, нові постійно розвиваються та / або спливають. (Для отримання 

додаткової інформації дивіться, наприклад, теорії розробки, теорію Роджерса, 

орієнтовану на клієнта, а також теорію соціального навчання та випадкової теорії 

Крумбольца). 

Є багато теорій та перспектив, але жоден з них не може описати широку сферу кар'єри 

та кар'єрного росту. Нам потрібні аспекти з теоретичних областей, щоб мати широкий 

спектр втручань, доступних для вирішення окремих питань. Методологія igma показує 

спадщину для обох типів мислення: важливе око для оцінки особистості та для 

врахування різних каналів / аспектів впливу на кар'єру людини (сприйняття). 
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Управління кар'єрою як безперервний виклик  

Знову і знову людина має зробити вибір. Стрімка зміна ринку праці змушує людей, що 

перебувають на цій посаді, неодноразово і більше, ніж раніше робити свій вибір. 

Тривалість зайнятості більше не є правильним, ані стандартним. Ці нові обмеження для 

індивіда потребують іншого підходу до цілей кар'єрного консультування та керівництва. 

У сучасному світі ми очікуємо, що люди самі керують своєю кар'єрою. Більшість 

роботодавців поділяють цю думку. І навіть більшість наших систем соціальної підтримки 

визнають цей погляд новим стандартом. В рамках професійної освіти все більше і більше 

навичок самоуправління (для навчання протягом усього життя) інтегруються в освітні 

програми. Тому з цієї точки зору консультування з кар'єри та управління справами мають 

бути спрямовані на те, щоб люди могли самостійно управляти. Це має наслідки для 

персоналу, відповідального за організацію служб кар'єрного консультування, та 

персоналу, відповідальному за досягнення вступу на роботу або освіту молодих людей, 

що знаходяться під ризиком безробіття (в igma: керівник справи). На нашу думку, 

консультування з кар'єри слід розглядати як процес, в якому люди вчаться керувати 

своєю кар'єрою, ставленням, яке вони повинні мати до кінця свого життя. 

Цей останній підхід має наслідки для ролі кар'єрних радників та керівників справ. У 

цьому випадку консультант не пропонує спеціальних інструментів або готових рішень 

для індивідуальних (короткострокових) цілей кар'єри. Натомість консультування 

передбачає підготовку, керівництво та підтримку особистості таким чином, щоб він / 

вона самостійно знаходили свій власний шлях, навчившись долати перешкоди та 

знаходити рішення на шляху. Таким чином, консультування спрямоване на навчання 

індивіда для вирішення кар'єрних проблем та навчання на попередньому досвіді. 

Консультант вчить людину керувати своїми талантами та здобути зчеплення з майбутнім. 

Це можна зробити досить успішно, якщо консультант / керівник справ може створити 

довірчі відносини з клієнтом і вміє розпізнавати умови, щоб навчити клієнта таким 

компетенціям. Це бачення та супутні цілі можна підсумувати як розвиток компетентності 

та вмінь клієнтів для навчання протягом усього життя. Ці послуги можуть легко стати під 

впливом привабливості, здатної досягти швидкої перемоги. Тому питання, що 

потребують багато часу, мають тенденцію виходити з фокусу на вміст пропонованої 

послуги. 
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Коучинг щодо самоуправління та навчання протягом усього життя 

Можливо, в більшості випадків це не сприймається як частина роботи співробітників, що 

працюють з молоддю, щоб підтримувати і розвивати протягом усього життя навчання 

компетенцій. Але за які конкретні компетенції та навички ми насправді говоримо? За 

інформацією Європейської Комісії, існує вісім основних компетенцій, і освоєння цих 

ключових компетенцій є життєво важливим для всіх у суспільстві знань та має однакове 

значення для інноваційної спроможності нашого бізнесу, а також нашого суспільства. Ці 

ключові компетенції створюють додаткову цінність на ринку праці, підвищують 

конкурентоспроможність бізнесу та сприяють соціальній єдності, а також активній 

громадянськості, пропонуючи гнучкість та адаптивність, задоволення та мотивацію. 

Навчання протягом усього життя має важливе значення для сталого працевлаштування, 

і як основне проактивне ставлення це має важливе значення для підтримки нашого 

трудового потенціалу протягом нашого життя. З цих причин Європейська Комісія 

стимулює ініціативи, які сприяють розвитку цих компетенцій. Вісім основних 

компетенцій: 

1. Зв'язок рідною мовою 

2. Зв'язок іноземними мовами 

3. Математична компетенція та основна компетентність у науці та техніці 

4. Цифрова компетенція 

5. Навчання вчитися 

6. Соціальні та громадянські компетенції 

7. Сенс ініціативи та підприємництва 

8. Культурне усвідомлення та вираження 

Всі ці ключові компетенції певною мірою взаємопов'язані, але в будь-якому випадку 

загальною метою цього набору є розвиток незалежності, критичного мислення, 

творчості, ініціативи, вирішення проблем, оцінка ризиків, прийняття рішень та 

конструктивне управління особистими почуттями. Дивлячись на вищезазначені 8 

компетенцій зрозуміло, чому більшість з них в даний час включені в регулярну освіту, і 

навіть на курсах інтеграції. Для навчання вчитися і для почуття ініціативи це, однак, інше. 

В рамках вирішення проблем та розвитку незалежності обидва є життєво важливими 

компетенціями. В межах методології igma, розвиток обох компетенцій полегшується в 

тому, як людина тренується. Не беручи на себе відповідальність клієнта, але 

допомагаючи клієнту подумати про те, що йому потрібно, щоб він міг піднятися на 
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наступну сходинку. Клієнти стають саморегульованими і, таким чином, незалежні від 

наших послуг. 

 

Виклики для тренера 

Вищесказане має певні наслідки для того, як тренер та індивід працюють разом. 

Наприклад: 

- необхідність дійсно розуміти вашого клієнта (у більш широкому сенсі) і знати, 

що відбувається, що змушує вашого клієнта рухатися і використовувати існуючі 

(мотиваційні) сили; 

- Забезпечувати добрі та довірливі відносини, щоб вміти робити вищесказане та 

підтримувати своїх клієнтів, щоб обговарювати деякі більш болісні ситуації у 

їхньому житті; 

- вміє структурувати взаємодію, знаходити (приховані) бар'єри та створювати 

ситуацію для клієнтів, щоб знайти рішення (самі), які задовольняють їх поточну 

потребу ("піднятися по сходах"); 

- створювати навчальні ситуації, які посилюють самоврядування, коли це 

можливо; 

- Управління справою: це означає досягнення узгодженого результату, а також 

організувати / забезпечити відповідні дії та продемонструвати результат 

(поступовий прогрес); 

Це також ставить перед тренером проблему щодо того, як він працює в межах локальної 

мережі. Тренер не працює у вакуумі. Тренер є частиною організації, а також є частиною 

мережі організацій, які спільно відповідають за досягнення цілей клієнта. Мережа, в якій 

всі види діяльності відбуваються з бажаними та небажаними результатами. Відповідно 

до методології igma, це також породжує додаткові обов'язки: як тренер може внести свій 

внесок у цю мережу: сильніший чинник, який добре працює і зменшує шанси на 

небажані результати? 

Поєднання всіх цих обов'язків робить роль тренера комплексним та складним. У 

наступному розділі ми розглянемо більш детально, описуючи різні аспекти професії 

тренера, а також описуючи ролі та відповідальність конкретного тренера: кейс-

менеджера.  
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4. методологія Igma та кейс-менеджмент 
 

Співробітники, які використовують методологію igma (співробітники, яких ми називаємо 

тренерами або в рамках інтеграції "Інтеграційний агент"), працюють в рамках або від 

імені місцевих / регіональних структур підтримки. Щоб організувати ефективні заходи та 

максимально ефективно використовувати доступні послуги (співпрацювати та 

поєднувати, коли це можливо), це вимагає поєднання широкого спектру заходів. І це 

пов'язано з тим, що методологія має відповідні навички та компетенції, щоб мати 

можливість це зробити. 

Загалом, основні професійні аспекти роботи тренера узагальнюються наступним чином: 

 Загалом, основні професійні аспекти роботи тренера узагальнюються таким 

чином: організація та проведення інформаційно-рекламних заходів для контакту 

з окремими особами та змушення їх перейти на послуги; 

 Проведення аналізу проблем та діяльності споживачів типу клієнтів; 

 Відображення послуг, що надаються в мережі регіональних послуг, а також на 

ринку праці; 

 Картографування можливостей та перешкод для окремих осіб (робота, 

орієнтована на клієнта); 

 Забезпечення угоди про цілі та дії з особами та мережею надання; 

 Організація та виконання узгоджених дій; 

 Охорона поточних заходів та дій; 

 Забезпечення процесу у разі порушення; 

 Оцінка результатів, а також якість процесу; 

 Повторення процесу при необхідності (поступове прогресування); 

 Прозорість звітування; 

 Відслідковування осіб після закінчення офіційної програми чи акції; 

 Внесок у політику та управління власною організацією (навчальна організація); 

 Внесок у політику та організацію партнерських мереж (навчальна мережа); 

 Внесок у власний професійний розвиток (навчання як фахівець). 

 

 

Для досягнення вищезазначених цілей у контексті своєї роботи тренер має бути 

компетентним у наступних шести загальних професійних ролях: 

- Учитель з питань кар'єри ; 

- Кар'єрна інформація та оцінка експерта; 

- Менеджер; 

- Вступник та розробник соціальних систем; 
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- Консультант з питань кар`єри; 

- Професіонал який дає зворотній зв`язок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значна частина роботи тренера з курсу igma сильно схожа на роботу працівників 

кар'єри та керівництва, які працюють у світі освіти та зайнятості: знаючи, як 

розвинути кар'єрний шлях, як мотивувати людей, як керувати клієнтами вживати 

заходів і розвинути власну кар'єру. Відмінності пов'язані з контекстом клієнта, а 

також із залученими службовими структурами, змушуючи тренерів перетинати 

кордони між інститутами. 

Учитель: 

У ролі викладач з питань кар'єри тренер підтримує людей у досягненні та розвитку 

компетенції з управління кар'єрою для управління власною освітою та навчанням, 

а також для власного розвитку кар'єри (включаючи шлях до добровільної роботи). 

Ця роль зміцнює індивідуальні навички «Вчимося вчитися» і робить клієнтів більш 

саморегульованими, а також незалежними від сервісних систем. 

• Експерт з інформації про кар'єру та оцінку: 

У ролі експерта з інформації про кар'єру та оцінки, тренер допомагає особам 

оцінювати їх особисті характеристики та потреби, зв'язавши їх з інформацією 
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(джерелами) про можливості та вимоги на регіональному ринку праці та системах 

освіти. 

• Менеджер програми та сервісу: 

У ролі керівника програми та сервісу тренер забезпечує надання професійної 

орієнтації та консультування у тісній співпраці з відповідними мережами 

забезпечення. Він / вона гарантує, що якість та релевантність наданих послуг 

відповідатимуть індивідуальним потребам та кар'єрним цілям (поступова 

перспектива розвитку), а також пропонуються ефективно. 

• Вступник та розробник соціальних систем: 

У ролі втручаючого і розробника соціальних систем тренер підтримує окремих 

осіб як у запобіганні невдач, так і в періоди кризи. Крім того, він / вона покращує 

навчальні та робочі середовища через мережу, консультації та адвокацію. 

Нарешті, але не менш важливо, він сприяє ефективності послуг, що надаються 

мережею регіональних послуг (інтеграція послуг). 

• Радник: 

Як консультант з кар'єри, тренер підтримує людей, допомагаючи їм зрозуміти 

свою ситуацію, відображати та знаходити рішення. Головна мета - збільшити 

самоконтроль людей у сфері освіти та праці. 

• Професіонал зі зворотнім зв`язком: 

Тренер - це професіонал, який регулює відносини між клієнтами, собою та іншими 

зацікавленими сторонами (наприклад, службою зайнятості, місцевими органами влади, 

політиками та ін.). При цьому професіонал будує та підтримує конструктивні відносини, 

що також передбачає пошук балансу між його роллю та інтересами інших народів, з 

метою вирішення потенційних конфліктів ролей. Щоб забезпечити його професіоналізм, 

фахівець бере участь у рефлексивній практиці, використовує критичне мислення, 

приймає професійні цінності та дотримується етичних стандартів. 

Вищесказані ролі вимагають розвитку знань та навичок, щоб бути в змозі діяти в трьох 

різних професійних сферах, а також організовувати відгуки з цих самих областей і 

відповідно поліпшити: 

 Індивідуальний професіоналізм; 

 Організацію, в якій працює професіонал; 

 Регіональну мережу послуг з обов'язками сприяти інтеграції на ринку праці, на 

освіту та в суспільство. 

Впровадження методології igma гарантує зворотній зв'язок з цих різних областей. 

Зокрема, при впровадженні igma вищеописані 6 ролей найкращим чином виражаються 

в функції кейс-менеджера. 
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Хто такий кейс-менеджер?   

Керуючий справою - це особа, яка відповідає за бажаний результат клієнта, який 

контролює та контролює процес клієнта з самого початку. Кейс-менеджер відповідає за 

організацію ефективного надання послуг і таким чином, щоб клієнт міг розвиватися до 

встановленої мети. Для ефективного включення молодих людей з груп ризику в 

суспільство, наприклад, це означає не лише організувати консультування, процедури 

догляду, оцінку тощо, але також, і часто паралельно з цим, організовує (добровільне) 

робоче місце, щоб допомогти юнакам орієнтуватися на ринку праці та підвищення їх 

обізнаності про потреби та варіанти, ознайомлення з нормами та цінностями трудового 

життя тощо. Керівник справи - координатор, який приймає рішення щодо необхідних 

послуг для конкретного клієнта та способу їх доставки (окремі, один за іншим або стільки 

ж паралельно, об'єднано, наскільки це можливо). Диспетчер справ контролює, чи дійсно 

вони успішно доставляються. 

Щоб мати можливість приймати рішення, керівник справи повинен мати інформацію про 

клієнтів, і для цього потрібні дані з мережі: інформація про вхід, інформація про тренера 

або наставника, яка керує клієнтом на конкретному етапі кар'єрного шляху, конкретний 

постачальник послуг тощо. Керівник справи не обов'язково повинен сам надавати певні 

послуги. Кейс-менеджер, принаймні, організовує, створює умови, ставить інших осіб 

належним чином виконувати свою роботу (наприклад, режисер фільму керує акторами). 

Незалежно від того, чи кейс-менеджер також справді працює з конкретним клієнтом, 

буде залежати місцевий контекст та ресурси, а також те, як політика для груп ризику 

молоді організовується на місцевому рівні. Чим менше муніципалітет, тим більш 

імовірно, що роль диспетчера буде поєднуватися з роллю надання конкретних послуг. 

Включивши цю концепцію в місцеву (і частково регіональну мережу), основні стовпи 

створюються для кращої співпраці між різними постачальниками та для кращої інтеграції 

послуг. 

У програмі реалізації igma для організації та реалізації ролі управління справами будуть 

обговорюватися та розроблятися різні варіанти, а також надаються деякі приклади 

інструментів, які підтримують роботу менеджера по справах. 

5. Методологія Igma та місцева співпраця  
 

Як було зазначено в попередніх розділах, концепція поступового прогресування (сходи) 

формує скелет методу igma. Це не лише засіб для порозуміння і вихід на ринок праці 
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або повторного вступу до освіти, а також того, що потрібно з точки зору особистості. Він 

також є основою для роботи кейс-менеджера та засобу для вимірювання ефекту 

керівництва та пропонованих послуг. У цьому розділі ми запропонуємо третій спосіб, 

для якого застосовується поступовий прогрес. 

Нижче наведено приклад прогресивного росту. 

1. Ідентифікація 
2. Залучення 
3. Індивідуальна підтримка 
4. Відкриття 
5. Первинний та спільний зв'язок  

6. Ідентифікація 
7. Особистий менеджмент 
8. Встановлення цілей 
9. Прогресивне планування 
10. Залученість 

11. Подальне дослідження/оцінка 
12. Огляд випадку 
13. Особисті та соціальні навички 
14. Базові навички 
15. Навички працевлаштування  
16. Персональна орієнтація на ринку праці 
17. Повязане навчання 
18. Навички пошуку роботи 
19. Період тренувань/організація місця роботи 
20. Посередництво (працевлаштування, тренування, освіта) 
21. Посередництво 
22. Подальша підтримка після працевлаштування, тренування, освіти. 

23. Успішне функціонування на роботі або в освітній програмі (на період хоча б 
півроку). 
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У межі методології igma, організації зацікавлених сторін разом стикаються з тим, щоб 

сформулювати зазначений вище шлях поступового прогресування для своєї конкретної 

цільової групи, і їх завдання визначити кожен крок цього маршруту. Таким чином, 

організації зацікавлених сторін разом утворюють певне спільне розуміння, спільне 

бачення того, що люди можуть пройти. Вищезазначені поступові сходи прогресії були 

розроблені всією організацією зацікавлених сторін у м. Ньюкасл (Велика Британія), щоб 

описати шляхи розвитку дітей молодшого віку, які закінчили школу, і ще не мають 

мінімального рівня кваліфікації. В рамках спільного мозкового штурму сесії 

постачальників послуг та політики (менеджери, професіонали, політики) всі погодилися 

щодо представленого вище опису процесу розвитку підлітка. Майте на увазі, що не було 

сказано, що всі студенти проходять ці етапи, але особливо важкі випадки можуть 

потребувати використання інших заходів або зміни порядку одгого з 24 кроків. 

 

Спільне розуміння та співпраця 

Спільне розуміння процесів є обов'язковим для співпраці. Визначаючи процес клієнта в 

деталях, зацікавлені сторони також розвивають більш глибоке розуміння того, як вони 

(можуть) внести свій вклад і як вони можуть зв'язати свої послуги один з одним. 

 

У рамках реалізації програми учасники спільно обговорюють те, що вони можуть 

запропонувати на кожному з кроків, і аналогічно тому, як послуги можуть бути об'єднані 

/ інтегровані, охоплють потреби цільової групи в найкращому та ефективному вигляді. 

Наприклад, період працевлаштування може бути використаний для багатьох питань 

розвитку, якщо чітко визначено, яке об'єктивне робоче місце пропонується, і чому 

навчальні організації хотіли б працювати разом із роботодавцем. Ефективність навчання 

мови та знання цінностей суспільства може бути збільшена шляхом поєднання мовної 

підготовки з добровільною працею, працевлаштуванням або тимчасовою роботою. 

Знову ж таки, поки вжиті заходи розміщуються в перспективі шляху розвитку цільової 

групи, а не як кінцевої станції. 
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Спільне розуміння та належне управління  

Інший ефект визначення процесу клієнта на малі та добре впевнені кроки полягає в тому, 

що такий опис зробить процес розробки видимим і, отже, "вимірним".  Для кожного 

індивідуума тепер стає можливим вказати, на якому етапі процесу розвитку він / вона 

знаходиться в будь-який момент часу. У рамках процесу впровадження зацікавлені 

сторони спільно визначають та вирішать, як вони використовуватимуть цей варіант. Чи є 

сходинки з існуючою адміністративною системою клієнта чи ні? Чи є бажання інтегрувати 

додаткові заходи та показники, пов'язані з сходами? Додаткові заходи можуть включати: 

 

- Час реєстрації: скільки часу витрачається на різний етап сходів; 

- Включення детальних параметрів для опису характеристик самої цільової групи; 

- Включення детальних параметрів, що описують причини виходу з програми або 

тимчасової зупинки; 

- Включення параметрів, що описують, що роблять клієнти після виходу або закінчення 

програми. 

 

Реєстрація додаткової інформації має сенс лише тоді, коли зрозуміло, яка інформація 

корисна і як її можна легко зібрати. Це те, що зацікавленим особам потрібно погодити, і 

необхідно обговорити, є частиною реалізації igma. У разі, якщо зацікавлені сторони 

прийняли рішення про розгорнутий рівень збору даних, зворотний зв'язок цих даних 

може дати цінну інформацію про: 

 

- Які клієнти здатні швидко рухатися, чому? 

- Яка частина сходів займає найбільше часу, і для кого? Що можна зробити, щоб вирішити 

це? 

- Які клієнти досягають мети програми? 

- Які з них не роблять цього і чому? 

- Які клієнти випадають, і з яких причин? Що ми можемо зробити, щоб запобігти цьому? 

- Які клієнти тимчасово зупиняються і чому? В чому причина? 

 

Відповіді на подібні питання дають зацікавленим сторонам можливість проявити 

належне управління: свідчити про вплив державних грошей, які були витрачені: створити 

можливість для навчання та вдосконалення. Igma надає деякі шаблони та приклади для 

полегшення обговорення та прийняття рішень щодо цього аспекту методології. 

Залучення роботодавця 
Останнє, але не менш важливе, спільне бачення всіх кроків, необхідних для молоді у ризику, 

також забезпечує контекст для організації залучення роботодавців. Для переорієнтації та 

активізації молоді місцеві / регіональні роботодавці можуть багато в чому сприяти. Роботодавці 
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можуть сприяти, наприклад, позиціям на робочому місці, пропонуючи посади, які пов'язані з 

певними рівнями навичок та компетенцій, пропонуючи дегустатори, які стимулюють роботу та 

кар'єрну спрямованість молоді, пропонуючи середовище, що відображає та розвиває основні 

навички та навички роботи тощо. Через яку причину роботодавці беруть участь, це буде залежати 

від позиції, яку індивідуальний підліток знаходиться на сходженні прогресу. Для кейс-

менеджерів складно розробити мережу з роботодавцями, яка здатна запропонувати таку 

різноманітність підтримки та залучення. 
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6. Приклад впровадження  igma  
 

Викладання для реалізації методології igma ідеально складається з наступних шести 

загальних кроків. Кожен крок підготував та сприяє виконавці організації. У цьому 

розділі ви знайдете загальну інформацію про процес впровадження, який кожного разу 

проілюстрований практичним прикладом. 

 

1. Початкове управління Керівництво одного або 

декількох відповідальних інститутів у мережі регіону 

взяло на себе ініціативу щодо підготовки та 

впровадження програми igma. Залежно від обсягу 

методології igma, керівник проекту призначає 

підготовчі заходи для здійснення необхідної підготовки 

у цьому районі. 

Цей крок полягає в подальшій орієнтації на програму 

igma та на її вимоги до реалізації, як доповнення до 

проблем і для необхідного внесоку у регіон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці 90-х і на початку 2000 року національний уряд Великої Британії розпочав нову 

програму, спрямовану на безробітну молодь та відмову від навчання. Ця програма 

отримала назву Навчальний шлюз. Мета полягала в тому, щоб охопити молодих людей, 

які не мають мінімального рівня кваліфікації та мотивують їх знову продовжувати 

навчання. На регіональному рівні це складне завдання, спрямоване на досягнення, 

наприклад, 1000 молодих людей протягом 2-х років лише в районі Ньюкасла (північ Англії). У 

рамках європейського обміну Реваленто був запрошений провести презентацію про 

індивідуалізовані підходи до міської ради Ньюкасла. Оскільки це було сприйнято як 

необхідний, але драматичний перехід від підходу «єдиного підходу до всіх», який був досить 

стандартним способом мислення різноманітних послуг, Реваленто уклав контракти, щоб 

стимулювати зміну цієї моделі. Першим кроком було запрошення ключових організацій-

зацікавлених сторін та інформування їх про проект, різні кроки та їх роль у реалізації. 

Було створено невеликий комітет основних організацій-зацікавлених сторін (Рада з 

навичок навчання, Керівництво з питань роботи, Управління праці, Міська рада), а також 

поінформовано про те, що таке igma, і що взагалі потрібно для реалізації цього методу. 

Фінансова організація (відповідальна за регіональну реалізацію національної політики щодо 

Навчального шлюзу) призначила менеджера проекту. Разом з менеджером проекту 

компанія Revalento відвідала декілька сервісних організацій, щоб ознайомитись із 

поточними робочими процесами, запропонованими послугами, проблемами, що виникли, 

варіантами та готовністю до змін. 

Головними проблемами, окрім браку індивідуальних послуг, були розподіл відповідальності, 

зміна старих процедур та стандартних пропозицій на корисні, доступні та ефективні 

послуги. 
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2. Точне налаштування моделі  Модель розглядається та частково адаптована до 

потреб і досвіду регіону, а також до процесів, що 

використовуються. Це робиться в тісній співпраці з 

представниками регіональної мережі, також як частина 

процесу зростаючої прихильності та комунікації. 

Цей крок складається з: 

a. Збір регіональної інформації (як написаної, так і на сайті); 

b. Створення робочих груп представників / практиків 

найбільш відповідних зацікавлених сторін мережі; 

с. Підготовка в невеликій робочій групі (процес розвитку, 

сходи і допоміжні інструменти); 

d. Висновок: чи погоджуємось ми з тим, що адаптована 

модель та відповідні інструменти - це те, з чим ми, як робоча 

група, порадимо нашому керівництву працювати? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як тільки початкова орієнтація та проект стратегії реалізації були завершені та 

затверджені комітетом, була створена робоча група. Завдання робочої групи полягало у 

адаптації методології та визначення того, що практикуючі спеціалісти повинні знати, щоб 

мати можливість його реально використовувати (включаючи допоміжні інструменти та 

матеріали, які відповідають потребам політики навчання шлюзів). 

Робоча група складалася з керівників та практиків з різних служб організації. Усі 

постачальники послуг були відвідані та взяли інтерв'ю. Ці візити були використані для 

інформування зацікавлених сторін про те, що стосується igma, і чому це буде 

впроваджуватися, щоб працювати над зобов'язанням щодо змін, а також збирати ідеї щодо 

зміни послуг. 

У інтерв'ю багато службових організацій зазначили, що їх головним завданням є вербування 

підлітків, оскільки для цього не було бюджету. Друга велика проблема полягала в тому, щоб 

у програмі залишалась молодь: сидіння весь день в кімнаті та стеження за освітою, не 

зовсім допомогло цій цільовій групі. Проте на цьому етапі більшість опитаних також не 

знали про свою власну роль у цьому ... 

Після того як аспекти впровадження та допоміжні інструменти спільно були відсортовані 

та були розроблена кроки подальшого розвитку, Revalento створив навчальний посібник та 

коротку тренінгову програму. Управління справами в поєднанні з прогресивними сходами 

вважалося основною частиною тренінгу, оскільки він містив відповідь на проблему 

нечіткості у розподілі обов'язків. Програма навчання має дві цілі: мотивувати та навчати 

персонал у своїй новій ролі та відповідальності; вкажіть їм, як використовувати допоміжні 

інструменти моніторингу та дізнатись з відгуків, створених цими інструментами. 
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3. Поширення залучення Керівництво всіх відповідальних інститутів, які беруть участь 

у інтеграційних цілях (безробіття, іммігранти, молоді під 

загрозою ризику тощо), інформують про методологію igma, 

про те, як вона була адаптована для реалізації місцевих та 

регіональних потреб та тип підтримки. Зацікавлені сторони 

повинні надати процес впровадження. Цей крок 

складається з: 

a. Інформування керівництва всіх зацікавлених організацій; 

b. Підтвердження своєї прихильності; 

с. Повідомлення про зацікавленість і наступний етап до 

формування мережі комунікацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тренування в мережі Спільно менеджери та управлінці проходять навчання щодо 

роботи з методологією. Підготовка фокусується на ідеях, що 

стоять перед igma, ролі та відповідальності усіх зацікавлених, 

клієнтських звітів, вимірювання прогресії, що дійсно потрібні 

клієнту, а також це допоміжні інструменти, пошук нових 

Представники (в основному керівники) є постачальниками 16 послуг (що охоплюють житло 

для молоді без батьківської підтримки, освіту, роботу, спеціалізовані молодіжні послуги і 

т.д.), міська рада, бюро праці, рада профорієнтації і овіти і Рада професійних навичок були 

запрошені на зустріч про результати роботи та її наслідки для реалізації igma (що, як і 

коли). Представлено узгоджену концепцію управління випадками, а також інструменти та 

процедури для моніторингу навантажень і досягнутих результатів. Цілі навчальних 

програм були пояснені та обговорені. 

Один з перших результатів попередньої стадії підготовки та інтерв'ю був представлений: 

набагато більше молодих людей, ніж очікувалося, мали проблеми з влаштуванням, отже 

рівень обслуговування виявився недостатнім для правильного вирішення проблеми. 

Завдяки цим новим знанням Рада з навчання та вміння зверталася за додатковим місцевим 

фінансуванням, щоб мати можливість пропонувати більш професійну підтримку в цій 

галузі. 

Також були представлені мотиваційні стимули, які можуть бути запропоновані молодим 

людям при досягненні прогресу: картки вигоди для одягу, відвідування певних областей для 

занять, фітнес-картки тощо. Більшість стимулів пропонували місцеві підприємства. Ці 

стимули були доступні лише для співробітників, відповідальних за управління справами. 

Наприкінці зустрічі представникам було запропоновано взяти на себе зобов'язання 

представити ідеї щодо управління справами, запропонованих інструментів для розгляду 

та цілей навчальної програми. Була встановлена дата інформування всіх керівників про 

результати тренінгової програми. 
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інформації, що міститься в ній 

рішень для старих проблем. Процес спілкування є важливим 

елементом протягом всього навчального сеансу. Наприкінці 

тренінгу стажери можуть використовувати модель та 

відповідні інструменти в контексті власних організацій. 

Залежно від тривалості розвитку потенціалу навчання, 

оцінюються питання та додаткова підтримка/умови для 

вдосконалення. У цьому випуск навчання може бути легко 

пов'язаний з поточними програмами якості або програмами 

з управління людськими ресурсами. 

Цей крок складається, як правило, з дводенних навчальних 

сеансів для змішаних груп до 15 осіб. Кількість сеансів 

залежить від вибіркових цілей та вимог щодо виконання.\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Інформаційне управління Незабаром після останнього тренінгу результати 

тренінгу представлені керівникам усіх залучених 

організацій. Зворотній зв'язок із учасниками, а також 

результати тренінгів повідомляються всім зацікавленим 

сторонам. Засідання є початковим етапом для нових 

У межах району Ньюкасла протягом 3 місяців в рамках методу igma було підготовлено 

понад 150 співробітників організацій-провайдерів, менеджерів середньої ланки та 

призначених кейс-менеджерів. Вся сесія - змішані заняття: менеджери, а також 

професіонали різних організацій навчаються разом. Таким чином, навчання може 

спеціально вирішувати характер взаємин між кейс-менеджером та провайдером. 

Забезпечення не є ключовим, щоб допомогти молодим людям в шляху навчання; це вимога, 

сформульована кейс-менеджером. Зосередження на попиті призведе до надання, яке 

справді відповідає потребам. 

Одним із перших наслідків тренінгу було те, що співробітники організацій-провайдерів 

зробили висновок про те, що їх програма для молоді не пройшла певного етапу: тримання 

молоді в класі та навчання їх не є пропозицією, яку потрібно подавати до випускників шкіл 

незалежно від того, скільки що вони можуть отримати користь від належної освіти. 

Замість цього співробітники обговорили способи зробити програми більш привабливими, 

зменшивши кількість навчальних занять у класі та доповнюючи діяльність на відкритому 

повітрі, діяльність, пов'язану з інтересом молодих людей (наприклад, ремонт та 

обслуговування автомобілів.) Практичні вдосконалення були знайдені, як відповідь на 

питанн: що ви можете зробити щоб змінитись майже відразу? 

Персонал відчував підтримку простого факту, що тепер вони мали інструменти для 

інформування керівництва про те, що дійсно потребують діти; про те, скільки часу воно 

насправді потребує, щоб зв'язатися та набрати молодих людей, які "не достатньо 

дослянуті" в державні інститути. Також забезпечення мережі в межах навчальної 

ситуації сприймалося як важливий крок, щоб дізнатися один одного і бути в змозі 

покращити співпрацю. 
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ініціатив співпраці, нових ініціатив з обслуговування та 

вдосконалення місцевої політики, що стосується цільових 

групових ініціатив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подальша підтримка Працюючи з методологією протягом значного періоду часу 

(принаймні 6 місяців), можна представити перші поступові 

результати прогресу та представити оцінку досягнутих 

результатів. Така оцінка може бути використана для 

подальшого вдосконалення впровадженої методології 

відповідно до регіональних потреб, для мотивації всіх 

зацікавлених сторін та підтримки напрямку. Результати 

також можуть бути використані для просування регіональної 

роботи всіх зацікавлених осіб та надання свідчень того, що 

дійсно потрібно працювати від імені конкретної групи 

У ході сесії зворотного зв'язку були прийняті наступні пропозиції щодо 

вдосконалення зацікавлених організацій (Провайдери, Рада з питань кар'єри, 

Управління праці, Міська рада Ньюкасла, Рада з навчання та навиків): 

- Перш ніж ввести пропозицію по обслуговуванню, спершу ознайомтеся з цільовою 

групою! 

- Організувати комбіновані стратегії набору учасників замість окремих дій кожної 

окремої організації-постачальника 

- Різко обмежити час підготовки в номері в класі, а замість цього створювати 

альтернативні та більш привабливі навчальні середовища 

- Дозволити для індивідуальної гнучкості пропонованих програм; для деяких 

молодих людей потрібно менше часу, а інші вимагають більш інтенсивних програм 

і підтримки 

- Організуйте співпрацю з роботодавцями вже в межах програм 

- Налаштувати заходи (в політиці та фінансуванні, а також у самих програмах), 

які дозволяють молодим людям покинути місцевість, якщо це більше відповідає їх 

амбіціям 

- Змінити принцип фінансування, щоб сплачувати одноразову суму за середніми, а 

не для кожного окремого юнака, що дозволяє провайдерам покласти гроші там, де 

це дійсно необхідно 

- Призначити штат, який дійсно мотивований бути (приїжджим) менеджером по 

справах і який володіє необхідними досвіом та компетенціями для роботи з 

молоддю 
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клієнтів (адреса конкретних потреб та додаткове 

програмування або підтримка). Частина цього результату - це 

дані та факти, які слід використовувати для отримання 

додаткового фінансування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Через півроку всі організації-зацікавлені сторони були знову запрошені, щоб спільно оцінити, 

як функціонує Навчальний шлюз, і як концепція управління справами допомогла підвищити 

рівень обслуговування та вплив на молодь. Було повідомлено про наступні поправки / зміни: 

- Проведено основні зміни у створеній програмі: більше уваги до практичної діяльності у сфері 

інтересів молодшого віку; більше активних заходів на природі 

- У рамках підготовки, навіть на суботу, були запропоновані гаражно-механічні семінари 

- Були доступні музичні семінари та простір повторення смуги 

- Залучення учасників "Ньюкасл Юнайтед" як митовованих наставників 

- Конкурс футболу був створений групою організаторів провайдерів як засіб для контакту з 

відмовниками та набором їх для програми 

- Програми профілактики були розпочаті як логічне додавання до програми лікування, яка 

насправді є Навчальним шлюзом; 

- Загальні рівні досягнення (підтримка молоді в програмі) поступово зросли 

- Організація постачальників, які не змогли адаптувати та вдосконалювати свої пропозиції, 

залишили програму "Навчальний шлюз", а 8 нових організацій були залучені (а пізніше 

додатково навчені) 

Протягом півтора року, район Ньюкасла став одним з найбільш ефективних місць в Learning 

Gateway. Можливість підтримувати молодь у програмі та вести їх до подальшої освіти або 

роботибули підвищенні. На підставі цього успіху подібні впровадження igma були реалізовані 

в Гейтсхеді, Сандерленді, Лінкольнширі та Ратленді. 
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