NOVEMBER 2019 - NYHETSBREV NR 1
Skapad av IFALL

MOTIVERA PROJEKTET
Bygg upp motivation, digitala och språkkunskaper hos
migrerande vuxna för att gynna arbete och social integration

KICKOFF-MÖTE I LUND,
SVERIGE
Arrangeras av Integration för Alla
Integration För Alla var värd för det första mötet i MOTIVATEprojektet "Bygg upp motivation, digitala och språkkunskaper hos
migrerande vuxna, för att gynna arbete och social integration" från
den 7 till 8 november 2019.
Projektet kommer att främja människors rätt till tillgång till tjänster
de behöver för att återinträda i utbildning och därmed förhindra
social utslagning.
Det kommer att erbjuda migranter, flyktingar och asylsökande
vuxna elever ett sätt att engagera och motivera sig själva, att öka
deras grundläggande och tvärgående färdigheter för att göra det
möjligt för dem att delta fullt ut i samhället och lyckas hantera
övergångar på arbetsmarknaden.
Detta projekt inkluderar partners från Sverige, Cypern, Italien,
Turkiet, Tyskland och Portugal.Projektet finansieras av Key Action 2 i
Erasmus + -programmet från Europeiska kommissionen och
samordnas av IFALL med stöd av CENTER FOR SOCIAL INNOVATION
LTD, MINE VAGANTI NGO, FAAL DERNEGI, KultureLife gGmbH och
CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA.
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EUROPEISKA SAMARBETET

Den huvudsakliga

Strategiska partnerskap för tillväxt

projekt kommer att

innovationen i detta
vara multi-

Projektet är ett tvåårigt partnerskap och ansluter sig till
organisationer från olika länder för att samarbeta och skapa god
praxis relaterad till att erbjuda en innovativ och effektiv
utvecklingsmodell, att arbeta samarbete för att övervinna
fördomar och främja acceptans av migranter på europeisk nivå
och att främja utbyte av expertis mellan organisationer som är
verksamma inom olika områden (sysselsättning, utbildning,
förening, migranter och icke-formell utbildning), samtidigt som
alla arbetar för social integration och anställbarhet för alla
medborgare, gamla och nya.

mentorskap
"Skills Angels" kommer att användas för
att mentorisera och coacha migranterna i
deras sociala och arbetslösa integration.
Multimentorprogrammet
tillåter
olika
kunskaper och insikter från flera källor är
viktiga för att få en mer omfattande
personlig och professionell förbättring.
Under
olika
stadier
i
Motivateprogrammet kommer olika mentorer att
se till att deltagarna utvecklas enligt plan.

Tre intellektuella
utgångar (IO)
kommer att skapas
Den första IO kommer att vara en kurs för
proffs. De kommer att öka sin kompetens
om hur man tränar migranter för att få
resultat och mäta deras prestationer.
Den andra IO kommer att vara ett
inlärningsprogram riktat till migranter,
flyktingar och asylsökande i behov av att
förbättra språket, anställbarhet och IKTfärdigheter, för att stärka nyckel- och
anställbarhetskompetenser.

Detta första möte i Sverige gav inte bara partnerna en ram för
dialog för att arbeta med nästa projektsteg utan gjorde det också
möjligt för oss att lära oss om partners, granska aktiviteter och
intellektuella resultat, fördela uppgifter, införa spridningsplan,
besluta
logotyp
och
sociala
medier,
för
att
förklara
projektfinansiering,
rapportering,
anspråk
och
presentera
kvalitetssäkring och resultatindikatorer.
För att hålla dig uppdaterad i projektet följ oss på:
https://bit.ly/3483BlE
Vår webbplats: www.motivateyourfuture.eu
Använd hashtaggen #MOTIVATEyourfuture
Projektkod: 2019-1-SE01-KA204-060548

Den tredje IO kommer att vara ett
inlärningsprogram för Skills Angels, vilket
betyder icke-lärare (blivande anställda,
intressenter, människor som "arbetade sig
upp", anställda, sociala företag, företagare
osv.) Som är nödvändiga för att främja
migranters arbete och sociala införande.

Med detta nya
samarbete hoppas
partnerskapet hjälpa
migrerande vuxna att
gynna arbete och social
integration.

