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Migranter och flyktingar kan bli en väldigt
användbar arbetsstyrka i europeiska länder. De kan
hjälpa lokala ekonomier genom att bli nya
entreprenörer och genom att producera välstånd.
Projektet riktar sig till en grupp som ofta riskerar
uteslutning. Projektet har som primärt mål att
uppmuntra och utveckla kvalifikationerna inom VET
för att främja den personliga utvecklingen bland
migranter och flyktingar.

Eftersom migranter och flyktingar utgör en grupp
som är i riskzonen för uteslutande är projektets
huvudsakliga målsättning att tillhandahålla, träna
upp och uppmuntra utvecklingen av professionella
kvalifikationer som kan hjälpa dessa människor
med deras karriärer.

I På så vis strävar projektet efter de strategiska
målen för internationella samarbeten som
etablerades i Köpenhamn gällande yrkesmässig
utbildning, samt följer riktlinjerna inom Europa
2020-strategin.

Det här projektet har finansierats med stöd från
EU-kommissionen. Den här publikationen reflekterar
författarens åsikter och kommissionen kan inte hållas
ansvarig för användning av den information som finns häri.

HOW?

WHY?
Världen står inför en aldrig tidigare skådad
förflyttningskris. Fler än 65 miljoner människor
världen över flyttar (blir migranter) från sina
hemländer för att hitta ett bättre liv och bättre
arbete i andra länder. Tusentals människor lämnar
dessutom sina hem och hemländer för att fly krig,
förföljelse eller konflikt (sedan 2011 har
kontinuerliga konflikter ägt rum i flera länder,
särskilt Syrien, vilket har lett till att många
människor har flytt med målsättningen att söka
skydd).
EU-institutioner har insett att integreringen av
invandrare spelar en avgörande roll: Mänskligt
Kapital är en viktig nyckel för innovativ prestanda
i regioner och länder.
Forskning har visat att mänskligt kapital som
härstammar från migration av yrkesmässigt
kunniga individer är en betydelsefull källa för
innovation i värdländerna. (SERC, 2011).
En felmatchning av yrkesmässiga färdigheter kan,
å andra sidan, bidra till arbetslöshet och reducerad
produktivitet och konkurrenskraft. Detta ger sig till
känna i form av brist på kunskap eller
färdighetsklyftor, men gäller även i situationer där
de kvalifikationer, den kunskap och de färdigheter
som en individ besitter överstiger arbetskraven.
'Vertikal' felmatchning, eller mer allmänt
överutbildning, uppstår när en individ anställs för
att utföra ett arbete som kräver en lägre
utbildningsnivå.

*öka motivationen bland partnerorganisationerna
*stärka samarbeten, kommunikation och upplevelsen bland
partnerna
*öka motivationen för nätutbildning
*bidra till interkulturella samarbeten
*utveckla formella, icke-formella och informella
utbildningsformer
*förbättra hur organisationer drivs
*skapa nya jobbmöjligheter och nya företag
*främja social integrering och tolerans
*stärka de europeiska värderingarna för mottagande av
migranter och flyktingar
*öka ingripandet av de mest utsatta personerna i samhället
*förbättra samhällsmedvetandet gällande de behov som
migranter och flyktingar har

Med förmågan att utbilda kollegor inom nya
kunskapsområden så som IT har projektet för avsikt att
utveckla 4 olika intellektuella outputs och att
organisera 5 transnationella projektträffar, 1
gemensamt personalutbildningsevent, 6 multiplierevent, samt en bred spridningskampanj som är lämplig
för aktiviteterna som planerats (med projektlogotyp,
hemsida, 4 nyhetsbrev, Facebooksida för projektet,
Facebookgrupp, konferenser och pressmeddelanden, en
video för att främja EC:s ansträngningar, en ebok med
bästa praxis, organiseringen av multikulturella
festivaler och offentliga seminarier och debatter, med
mera). Projektet förutspår även att Erasmus+
spridningsplattformar ska användas för att dela
förbättringar i daglig arbetspraxis och nya innovationer.
Vårt projekt ska skapa 4 produkter med andra partner.
Projektet ska äga rum 27 månader

Främja integreringen av migranter och flyktingar.
Ge dem utbildningsmöjligheter.
Hjälpa dem att utveckla autonoma företag.
Vägleda deras kulturella utveckling med olika
produkter.
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