Informaatiotiedote sektoripainotteisesta eurooppalaisille
välityömarkkinasektoreille suunnattuun laadunkehittämisprojektista sekä
lisäprojekteista
Leonardo da Vinci innovaatioprojekti „QualiProSH II – Laatuprofiili
“Välityömarkkinat työprosessistandardein“
Projektin ensimmäisessä puolikkaassa „QualiProSH II“ kehitettiin 6 Euroopan maassa (Saksa, Itävalta,
Belgia, Suomi, Slovenia ja Bulgaria) kuuden valitun sektoripainotteisen laatumoduulin laaduntamismallin
pohjalle, joka luotiin aiemmassa projektissa "QuliProSecondHand". Laatuprofiili ja niiden moduulit
perustuivat Eurooppa-laajuiseen malliin ydintyöprosesseista, jotka tunnistettiin ja myös vaativat
kilpailukyvyn / taitojen kehittämistä. Laatumoduulit sopeutettiin vastaamaan maakohtaisia olosuhteita ja
testattiin yhteistyössä yhteistyöverkoston jäsenten kanssa (välityömarkkinakentän yritykset ja työntekijät)
kolmessa eri alkuvaiheen testivaiheessa. Niiden seurauksena seuraavat toisen vaiheen testimoduulit
otetaan käyttöön ja testataan seuraavissa maissa / yhteistyökumppaneiden keskuudessa:
Moduuli

Testivaihe 1 – maa/kumppani

Testivaihe 2 – maa/kumppani

Tekstiilien pudistus ja kunnostus
Organisaation tavaran vastaanotto
Hallinto-/bisnes-prosessit
Myynti
Tavaroiden/asiakkaiden
tunnistaminen
Tavaroiden osto ja vastaanotto

Saksa – QAD Dresden
Bulgaria – TTO Universität Sofia
Slovenia – TSC Nova Gorica
Suomi – Ekokaarina ry
Itävalta - RepaNet

Belgia -RESSOURCES
Suomi – Ekokaarina ry
Saksa – QAD Dresden
Bulgaria – TTO Universität Sofia
Slovenia – TSC Nova Gorica

Belgia -RESSOURCES

Itävalta - RepaNet

Euroopan-laajuista laaduntamisen taustaa vasten ja jotta sektorin ja sen ammattimaisuuden markkinointia
voitaisiin vahvistaa, aiemmat laatustandardit sopeutettiin laatumoduuleihin, jotka on testattava. Kehitetyt
moduulit on luotu siirrettäväksi englanninkielelle sekä ulkoiseen ja käytännönläheiseen käyttöön ja ne
sisältävät kaksi näkökulmaa:
1. Didaktiset valmistelut, joka pitää sisällään ensiksi opetus- ja oppimissisällön listaukset ja toiseksi
karkean konseptin yleismaalliseen ymmärtämiseen (esim. tieto prosessin kokonaiskestosta,
tavoitteista ja yksittäisten opetusyksiköiden sisällöistä kuin myös käytetyn materiaalit ja tekniikat)
sekä yksityiskohtaiset aikataulut yksilöllisille opetusyksiköille.
2. Eri opetus- ja oppimismateriaalit
Kuuden sektorikohtaisen laatumoduulin kehittämisen ja testauksen rinnalla, “instrumentti arvioimaan
laaduntamisen laatua”, joka myös kehitettiin aiemmassa projektissa testattiin ja optimatisoitiin siten, että
uusi versio 2010 on nyt saatavilla. Maksimaalisen hyödyn saamiseksi laaduntamisesta on koko projektin
sisäisen laadun merkitys tärkeä. Erityisesti täytäntöön panevien instituutioiden osalta on tärkeää määrittää
oman työnsä laatu, jotta mahdolliset epäkohdat voidaan välttää ja kehittää toiminnan laatua koko ajan.
Tätä taustaa vasten kehitettiin erityiset laatustandardit, “instrumentti arvioimaan laaduntamisen laatua” ja
se testattiin.
Projektin ja sen tuotteiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät ja ne voi ladata seuraavasta internet-sivustosta
www.QualiProSH.eu.
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