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MÅLSÄTTNINGAR 
 
Projektet REUERHC har som mål att: 
 
§ stötta integreringen av migranter och flyktingar 
§ ge dem utbildningsmöjligheter 
§ hjälpa dem att utveckla autonoma företag 
§ guida deras kulturella tillväxt med olika produkter 

 

 
Planerade Aktiviteter 
 
För att uppnå målen vill projektet: 
 
§ utveckla 4 olika intellektuella outputs; 
§ organisera 5 transnationella projektmöten, 1 

gemensamt personalutbildningsevent samt 6 
stycken multiplierevents; 

§ genomföra en bred spridningskampanj som är 
lämplig för de planerade aktiviteterna med 
projektlogotyp, hemsida, 4 nyhetsbrev, 
Facebooksida och -grupp, konferenser och 
pressmeddelanden, en video för att främja EC:s 
ansträngningar, en e-bok med bästa praxis, 
organisering av multikulturella festivaler och 
offentliga seminarier och debatter, osv. Projektet 
förutspår även att Erasmus+ 
spridningsplattformar ska användas. 

  



 

 

 

 Partnermöte Personal-
utbildning 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 förverkligat i Venedig, Italien, under 
perioden 30/11/2018-01/11/2018 
 

Det första mötet organiserades 
av koordinatorn UNIVE för att 
diskutera projektet och planera 
alla aktiviteterna.  
 
Aktiviteterna som utfördes var: 

§ kort presentation av alla 
partnerorganisationer; 

§ presentation av all personal 
som ska vara inblandad i 
projektaktiviteterna i 
respektive partnerland; 

§ presentation av hela 
projektinitiativet; 

§ definition av projektfaserna 
§ definition av de finansiella 

reglerna som ska följas i 
respektive land; 

§ diskussion om inverkan och 
spridning; 

§ definition av exakta datum för 
det andra projektmötet; 

§ definition av JSTE; 
§ val av logotyp. 

 genomfört i Kireshir, Turkiet, under 
perioden 21/01/2019-25/01/2019 
 
Utbildningskursen organiserades 
och arrangerades av den 
turkiska partnern KIRSEHIR 
VALILIGI. 
 
§ huvudmålet var den sociala 

integreringen av flyktingar 
och migranter; 

§ 2 personer deltog från 
respektive projektpartner; 

§ ett besök på arbetscentret - 
ISKUR - visade på 
möjligheterna till att komma 
in på arbetsmarknaden 
genom att starta nya 
företag. 

 
  

§  Kırşehir huserar fler än 14 000 flyktingar från huvudsakligen Irak, Syrien och 
Afghanistan. 

§ I en övergripande ranking av The Migration Policy Group som mäter 
integrationspolicier för immigranter i 28 länder, fick Sverige flest poäng. 



 

 

Partner Organizations 
 

Università Ca ‘Foscari  
di Venezia 
 
Ca’ Foscari University har ett utomordentligt 
rykte för akademisk förträfflighet både inom 
utbildning och forskning. Universitetet 
etablerades som Royal Business College år 
1868 och var det första utbildningsinstitutet i 
Italien att erbjuda en högre utbildning inom 
företagande och ekonomi, och det andra i hela 
Europa. 
 
Ca' Foscari erbjuder 4 huvudsakliga 
ämnesområden inom utbildning och 
forskningsaktiviteter (ekonomi, humanitära, 
språk och vetenskaper). Efter en 
omorganisering av den akademiska strukturen, 
efter Bologna-processen, erbjuder Ca' Foscari 
nu 23 program i första cykeln, 38 program i 
andra cykeln, 28 specialist/master-program 
samt 15 stycken PhD-program. Eleverna kan 
välja bland 21 internationella dubbla och 
kombinerade program och 30 stycken engelska 
program, samt 1 EMJMD som finns med i 
universitetets utbildningskatalog. 

Pro IFALL 
 
 
Pro IFALL finns i södra Sverige och 
grundades år 2015 med den huvudsakliga 
idén att utveckla icke-formella 
utbildningsmetoder för ungdomar. Det är en 
SME med 3 personer som arbetar med 
hantering och projektutveckling. Det finns 
även 5 experter som arbetar med icke-
formell utbildning och projektutveckling. 
 
Pro IFALL är ett litet företag som likväl är 
anslutet till NGO:s för att bygga upp 
kompetenser hos de frivilligarbetare som 
sedan kan agera experter inom sociala 
problemställningar och utbildning. Pro IFALL 
har nu 20 volontärer i sitt nätverk som alla är 
framtida experter inom flera olika områden 
relaterade till utbildning. Huvudmålet med 
Pro IFALL är att främja integreringen mellan 
kulturer och motverka våld mellan kulturer i 
Sverige och andra länder. 

 
Euro-Net 
 
Euro-Net är en ideell organisation som är 
medlem eller partner av 58 internationella 
nätverk. EURO-NET har 69 egna antenner i 23 
länder i Europa och erbjuder: 
- information och projektutvecklingscenter 
- utbildningskurser, utbyten, kulturella, 
artistiska och sportsliga aktiviteter 
- sektorstudier och forskning 
- konsultationer, krisstöd och prevention 
- e-inlärning, nätverkande, partnerskap, 
Master-kurser och workshops 
- publikationer, tidskrifter och hemsidor 
EURO-NET har genomfört fler än 410 EU-
projekt. 

 
Crossing Borders 
 
Crossing Borders (CB) är en ideell 
civilsamhällsorganisation som även är 
ackrediterad för EVS som koordinerande, 
arrangerande och avsändande organism. 
 
CB:s vision är en värld i fred med sig själv 
och där mångfald firas. Uppdraget är att 
skapa utrymme för dialog mot en sådan värld 
och att bygga upp kapaciteten hos 
ungdomar, mediaanställda och utbildare för 
att realisera visionen. Det övergripande 
målet är att göra det möjligt för folk att lära 
sig att leva tillsammans på lika villkor. 

  

Det här projektet grundades delvis av Europeiska Unionens program Erasmus+. 
Denna kommunikation reflekterar den syn som författarna har och kommissionen 
ansvarar därför inte för någon användning av informationen som finns häri. 



 

 

 
S.C. Predict CSD  
Consulting S.r.l.  
 
S.C. Predict CSD Consulting S.R.L. är ett företag 
som grundades år 2006 och som specialiserar 
sig på att leverera utbildningskurser och att 
implementera aktiviteter inom olika områden, 
inklusive: 
- E-inlärning 
- Ungdomsarbete; 
- Rekrytering och urval av personal; 
- Organisering av events inom turism; 
- Delägarnas engagemang; 
- Socialt ansvar hos företag; 
- Projekthantering; 
 
Vi är aktiva inom Erasmus+ innovativa 
projektområde. SOm exempel uppskattades 
verkligen arbetet inom "The Suitcase, the Map 
and the Voyage of a Youth Worker" på nationell 
och europeisk nivå, och projektet har valts ut 
som en "framgångssaga" och exempel på god 
praxis av en expertpanel från Directorate-
Generalen för Utbildning, Ungdom, Sport och 
Kultur inom EU-kommissionen. 
http://thevoyage.eu 

 
Kirsehir Valiligi 
 
 
Guvernörskapet i Kirşehir administrerar och 
erbjuder tjänster till dess 211 000 
medborgare. De är ledare inom 
provinsadministrering och en organisatorisk 
struktur som säkrar koordination mellan 
regionen och den centrala administrationen. 
 
Guvernörskapet i Kirşehir ansvarar för 
implementeringen av regeringslagar, regler 
och beslut. Det är auktoriserat att utföra 
dessa processer och att vidta nödvändiga 
åtgärder. På så vis kan institutionen agera 
övergripande. 
 
Guvernörskapet ansvarar även för 
regleringen av allmän hantering och kontroll 
av alla situationer inom provinsen. 
 
 

 

Det här projektet grundades delvis av Europeiska Unionens program Erasmus+. 
Denna kommunikation reflekterar den syn som författarna har och kommissionen 
ansvarar därför inte för någon användning av informationen som finns häri. 


