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MÅL
REUERHC-projektet avser att:

Sammanfattning


Tredje partnermöte;



IO2 - Förstärka EU: s ekonomier,
förstärka mänskligt kapital - guidebok
för
migrerande
och
flyktingföretagare;



IO3 - Guidebok för integration /
inkludering
av
migranter
och
flyktingar.



stödja integrationen av migranter och flyktingar;



ge dem utbildningsmöjligheter;



hjälpa dem att utveckla autonoma företag;



vägleda deras kulturella tillväxt med olika produkter.

Partnermöte
Det tredje mötet organiserades
av Predict CSD Consulting och
det ägde rum i Arad, Rumänien,
den 21 och 22 november 2019.
Dessa är de aktiviteter som
genomfördes:


Presentation av e-bok, I02 och
andra projektaktiviteter som
redan slutförts,



Presentation av ett utkast till
plattformen,



Översyn av projektstegen,



Kontrollera
finansiella
underlagsdokument,



Verifiering av NA: s resultat
angående den mellanliggande
utvärderingen av verksamheten
för första året,



Utvärdering av aktiviteter och
genomförd spridning,



Diskussion
framtida
milstolpar.

/

och planering av
aktiviteter
och

Stödja och
utbilda
migranter och
flyktingar
Som en del av projektet har
två guideböcker skapats, vars
syfte är att stödja integration
och integration av migranter
och flyktingar, samt att ge
dem möjlighet att starta nya
företag och bli framgångsrika
företagare.
De kommer snart att finnas
tillgängliga på
spridningsplattformarna.

IO3 – Guide för integration /
integration av migranter och
flyktingar
Guideboken
syftar
till
att
tillhandahålla
grundläggande information om integration och
integration till yrkesverksamma som arbetar med
migranter och flyktingar dagligen.
Det innehåller kapitel om:
 Terminologi och statistik på EU-nivå om
migranter och flyktingar,
 Arbeta med invandrare och
Europa,
mottagning
integrationsprogram,

flyktingar i
och

 Aktiviteter
för
social integration
integration, Rasism och diskriminering,

IO2 - Guidebok tillägnad
migrerande företagare
Guideboken presenterar projektpartners forskning
och expertis, om ämnen av intresse för alla
nybörjare - särskilt de med migrant eller
flyktingbakgrund - som vill etablera nya företag.
Bland de ämnen som behandlas:







Mjuka färdigheter för företagare,
Kreativitet och innovation,
Skapa en affärsplan,
Kommunikation och marknadsföring,
E-företag och onlinehandel,
Kundservice.

 Integrations- och inkluderingsfrågor.

och

