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2. IZDAJA - 06/2018
Danes so migracijska gibanja, ki jih povzročajo številni socialni, gospodarski in geografski
dejavniki, vzrok za korenito spreminjanje evropskega okolja in družbe. Zato je potrebno
sprejeti nove ter ciljno usmerjene ukrepe za hitrejše socialno vključevanje priseljencev in
beguncev.
Pokazala se je izjemna potreba po krepitvi sodelovanja priseljencev v družbi. Učenje jezika
samo po sebi ne ustvarja priložnosti za zaposlitev in delodajalci so pogosto skeptični do
zaposlovanja priseljencev oz. beguncev zaradi pomanjkanja poklicnih, jezikovnih,
podjetniških ali digitalnih spretnosti in znanj. Za migrante oz. begunce je izjemno
pomembno, da poznajo značilnosti novega delovnega okolja in da imajo osnovno znanje o
podjetništvu, za kar morajo izboljšati ustrezne kompetence.
V tem kontekstu je cilj projekta INCREA izboljšati kompetence migrantov oz. beguncev in
povečati ozaveščenost različnih institucij in organizacij, ki se ukvarjajo z njhovim
vključevanjem v družbo. Projekt, ki poteka v okviru programa programa Erasmus+ (Ključni
ukrep KA2), se je začel leta 2017, partnerstvo pa sestavljajo organizacije iz 6 evropskih
držav.

DRUGO PROJEKTNO SREČANJE V ATENAH
Drugi projektni sestanek je potekal v Grčiji, natančneje v Atenah od 24. do 25. maja 2018.
Partnerji so preučili rezultate, dosežene v prvem sklopu projektnih aktivnosti, ki je temeljil
na prepoznavanju spretnosti in vrzeli migrantov na področju jezikovnih, podjetniških in
digitalnih kompetenc. Predstavljen je bil tudi osnutek učnega gradiva, ki ga bodo partnerji
razvijali v nadaljevanju projekta. Razprava je tekla tudi o skupnem izobraževanju za
migrante, ki bo julija 2019 v kraju Matera v Italiji. Drugi dan srečanja smo imeli vsi partnerji
priložnost izmenjati ideje o vsebini učnega gradiva, s čimer smo postavili dobre temelje za
nadaljnje projektne aktivnosti. Sestanek se je izkazala za resnično uspešnega in konzorcij
je na dobri poti razvoja imenitnega in uporabnega učnega gradiva!

PRVI MULTIPLIKACIJSKI DOGODEK V ATENAH
Naš prvi multiplikacijski dogodek je končan in to zelo uspešno!
4. junija je Crystal Clear Soft (CCS) gostil dogodek z naslovom Migranti in podjetništvo: Rezultati ankete o kompetencah in
izobraževalnih potrebah migrantov. Na enodnevnem dogodku, ki je potekal v Atenah, so bili predstavljeni rezultati omenjene
ankete. Dogodka se je udeležilo več kot 40 predstavnikov socialnih delavcev, javnih uslužbencev,
izobraževalcev za odrasle kot tudi migrantov in beguncev.
Dogodek se je začel s predstavitvijo projekta in partnerstva in udeleženci so imeli priložnost izvedeti
več podrobnosti o projektu in njegovih ciljih, nato pa je sledila predstavitev ugotovitev in rezultatov
prvega sklopa projektnih aktivnosti z naslovom Opredelitev izobraževalnih potreb migrantov na
področju jezikovnih, podjetniških in digitalnih kompetenc. Sledila je razprava o izobraževalnih
potrebah migrantov v različnih evropskih državah ter o njihovem pomenu za integracijo. Udeleženci
so izrazili velik interes za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih projekta.

Da bi informacije o dogodku in trenutnih rezultatih projekta dosegle čim več ljudi, je bil posnet videoposnetek, ki si ga lahko ogledate na naslednji povezavi:
https://youtu.be/m5jUMmTZohA
Kaj se bo dogajalo v prihodnjih mesecih?
V nadaljevanju projekta bosta v središču razvoj učnih gradiv ter računalniške igre, ki bo temeljila na simulaciji in bo spodbujala podjetniški duh na osnovi
kulturnega ozadja migrantov.

Poiščite nas na družbenih omrežjih.

Naročite se na naše novičke!

