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Projektet har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna
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Info4Migrants webbresursen
Vad är det?
I4M webbresursen är en kontaktpunkt för information och verktyg för rådgivare som
arbetar med inkommande migranter. Den innehåller praktisk information om alla
aspekter av värdlandet - från anställning, ekonomi,rådgivning, boende till kultur och
seder, ansvar och rättigheter. Webbplatsen syftar till att stödja integration av
invandrare i värdlandet oavsett bakgrund och status.
Webbplatsen kan nås på http://ce-web02.hosted.mazarsit.support/i4m/
(Obs: detta kommer senare ändras till www.info4migrants.com)

Vem är det för?
Resursen är avsedd att användas av rådgivare som arbetar med inkommande
invandrare och för invandrare att använda självständigt.

Hur hittar jag information som är relevant för mig?
I4M Webbplatsen är indelad i två huvudsektioner enligt användarprofilen - rådgivare
och invandrare.
Resurser för rådgivare:





Landsprofiler - för att förstå bakgrunden av klienter från olika länder
Utveckla sin förståelse för olika "statusar" av invandrare (t.ex. Flykting,
asylsökande, EU) och deras rättigheter i partnernas länder
Verktyg för att underlätta kommunikation med klienter som inte kan tala
svenska
Information om invandrarorganisationer och utbildning.

Resurser för invandrare, information om:







arbete
boende
utbildning
statusar och rättigheter
användbara organisationer
var de kan få råd i partnernas länder

Så småningom kommer innehållet på webbplatsen att
översättas till en rad av de vanligaste språken.
Informationen kommer också att kondenseras till
nedladdningsbara/utskrivbara PDF-filer så att rådgivaren kan ge det till klienten att ta
med sig (det finns för närvarande 23 språk i Eisodus)

Vilka enheter är kompatibla med I4M webbplatsen?
Webbplatsen är optimerad för användning på en rad olika enheter - inklusive
surfplattor, mobiltelefoner, PC och bärbara datorer.

Hur navigerar jag runt på webbplatsen?
När du skriver in webbadressen kommer du att dirigeras till en sida där du måste
välja ditt land.

Klicka på en flagga för att välja.

Startsida
När du har valt ditt land kommer du att dirigeras till den nationella versionen av
webbplatsen, den kommer att innehålla information på ditt eget språk om ditt land.
Från startsidan kan du få tillgång till information genom att antingen klicka på "Jag är
en rådgivare" eller "jag behöver råd. Detta kommer att hänvisa dig till den
information som är mest relevant för dig.
Det finns snabblänkar till viktig information längst ner på sidan.

Jag behöver råd
"Jag behöver råd avsnittet är främst inriktad på praktisk information om värdlandet.
Information har delats in i underkategorier och bilder har använts för att hjälpa
migranter som inte förstår det lokala språket.

Återgå till startsidan
Du kan återgå till startsidan vid varje punkt inom området genom att klicka på I4M
logotypen i det övre vänstra hörnet på varje sida.

I4M på olika språk
Vissa nationella webbplatser har utvecklats som flerspråkiga webbplatser, till exempel
den finska hemsidan har blivit helt översatt till engelska för invandrare som kan tala
engelska men inte finska.
Du kan ändra språk när som helst på webbplatsen genom att klicka på fliken längst
upp till höger på sidan.

Sök

Du kan använda sökfältet längst upp på sidan för att få svar på specifika frågor
snabbt och enkelt. Sökfältet visas på varje sida så du behöver inte återgå tillbaka till
startsidan.

Användarväg genom webbplatsen
I4M webbplatsen spårar din väg genom webbplatsen så att du enkelt kan gå tillbaka
till de senaste sidor eller tillbaka till en tidigare sida du besökt. Sökvägen kan hittas
under I4M logotypen nära toppen på skärmen. Texten i vitt symboliserar den aktuella
sidan.

Kontakta oss
Om du har en fråga om webbplatsen eller något av innehållet, eller om du vill bidra
till webbplatsen på något sätt, kan kontaktuppgifter för varje partnerland hittas.

Länkar till sociala medier
Du kan också kontakta oss via sociala medier - på vår Twitter eller Facebook-sida,
eller
Flöden från våra sociala medier syns längst ner på webbplatsen och inkluderar nya
artiklar och nyheter.

