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 Amaçlar 
REUERHC projesinin amaçları: 

 göçmenlerin ve mültecilerin entegrasyonunun 

desteklenmesi; 

 onlara eğitim fırsatları sunmak; 

 özerk şirketler geliştirmelerine yardımcı olmak; 

 Kültürel büyümelerini çeşitli ürünlerle yönlendirir. 

 

 

Özet 
 
 3rd Uluslararası toplantı; 

 IO2 – Reinforce EU Economies, 

Reinforcing Human Capital – 

Göçmenler ve mülteci girişimciler için 

el kitabı; 

 IO3 – Göçmenlerin ve mültecilerin 

entegrasyonu / dahil edilmesi için 

rehber. 



 

 

 

  

 

Ortak Toplantısı 
 

Üçüncü toplantı Predict CSD 

Consulting tarafından organize 

edildi ve 21-22 Kasım 2019 

tarihleri arasında Romanya'nın 

Arad kentinde gerçekleşti. 

 

Yürütülen faaliyetler: 

 Tamamlanmış olan e-Kitap, I02 

ve diğer proje faaliyetlerinin 

sunumu, 

 Platform taslağının sunumu, 

 Proje adımlarının gözden 

geçirilmesi, 

 Mali / destekleyici belgeleri 

kontrol etmek, 

 1. yıl faaliyetlerinin ara 

değerlendirmesi ile ilgili Ulusal 

Ajans sonuçlarının doğrulanması, 

 Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve 

dağıtımın değerlendirilmesi, 

 Gelecekteki faaliyetlerin ve 

kilometre taşlarının tartışılması 

ve planlanması. 

 

 

Göçmenler ile 
sığınmacıların 
eğitimi ve 
desteklenmesi 
 
Projenin bir parçası olarak, 
hedefleri göçmenlerin ve 
mültecilerin entegrasyonunu 
ve dahil edilmesini 
desteklemenin yanı sıra yeni 
işletmeler kurmalarını ve 
başarılı girişimciler olmalarını 
sağlamak olan iki rehber kitap 
oluşturuldu. 
 
Yaygınlaştırma 
platformlarımızda çok yakında 
paylaşıma açılacaktır.  

 
  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

IO2 –  Göçmen 
girişimciler için rehber 

 
Rehber, yeni ortaklar kurmak isteyen herhangi bir 
acemi girişimcinin - özellikle de göçmen veya 
mülteci geçmişi olanların - ilgi duyduğu konularda 
proje ortaklarının araştırma ve uzmanlıklarını 
sunmaktadır.  

Kapsanan konular:  

  Girişimciler için yumuşak beceriler, 
  Yaratıcılık ve yenilik, 
  Bir iş planı oluşturmak, 
  İletişim ve pazarlama, 
  E-ticaret ve çevrimiçi ticaret, 
•  Müşteri servisi. 

IO3 –  Göçmenlerin ve 
mültecilerin entegrasyonu 
/ dahil edilmesi kılavuzu 

 
Rehber, göçmenler ve mültecilerle günlük olarak 
çalışan profesyonellere entegrasyon ve dahil 
olma hakkında temel bilgiler sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Bölüm konuları :  

 Göçmenlere ve mültecilere ilişkin terminoloji 
ve AB düzeyinde istatistikler, 

 Avrupa'daki göçmenler ve mültecilerle 
çalışma, kabul ve entegrasyon programları, 

 Sosyal içerme ve entegrasyon faaliyetleri, 

 Irkçılık ve ayrımcılık, 

 Entegrasyon ve içerme sorunları. 


