Този инструмент ще обогати знанията на кариерните
консултанти и
обучителите от сферата на професионалното
образование както в
партньорските страни, така и по-нататък в страни,
които не са участвали в проекта. Ако имате интерес и
желание да ни подкрепите чрез обратна връзка или
участие в нашите събития или желаете да получите
инфромация за проекта, моля свържете се с
нас:

nadejda@fbo.bg

Европейските страни трябва да подобрят процеса
на имиграция чрез:

-косигуряване на необходимата
информация от приемащото общество
(възможности за работа, култура,
права и др.),
- избягване на сблъсъка на
интереси между местната
работна сила и имигрантите
Онлайн инструментът info4migrants ще подпомогне
постигането на тези цели.

www.info4migrants.eu
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Партньори::

Целта на проект Info 4
Migrants е в хармония със
стремежа към по-ефективна интеграция на
мигрантите в Европа чрез трансфер и
усъвършенстване на иновативния онлайн
информационен инструмент, създаден
от Careers Europe за кариерни центрове и
обучителни
В момента инструментът се използва в
библиотеки, университети и кариерни центрове
във Великобритания и предоставя практическа
информация за британските култура и пазар на
труда на 23 различни езика.

В рамките на двугодишния проект,
партньорите от Австрия, България,
Швеция, Финландия, Испания и
Великобритания ще адаптират и
обогатят онлайн инструмента, за да
бъде използван в техния национален
контекст от кариерни консултанти и
мигранти.
Инструментът ще бъде
атрактивен, лесен за използване и ще
предоставя информация както за
приемащата страна, така и за
страните, от които идват мигрантите,
за да бъде улеснена работата на
кариерните консултанти с техните
клиенти с чуждестранен произход.

- Careers Europe, Part of Aspire-i, UK
- BEST Institut fUr berufsbezogene Weiterbildung
Und Personaltraining GmbH, Austria
- Business Foundation for Eduation, Bulgaria
- Learnmera Oy, Finland
- Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds
Universitetet. Sweden
- XXI INVESLAN, S.L, Spain

“

Мигрантите трябва да се
интегрират по-ефективно, за да се
подобри продуктивността
на европейската икономика
Цели на проекта:
и да се изгради
конкурентно и
1) адаптиране и
устойчиво
трансфер на вече създадения във
Великобритания инструмент за
общество
прилагане в Австрия, България,

(От Стратегията
Европа 2020)

“

Финландия, Швеция и Испания

2) осъвременяване на съдържанието за
Великобритания след консултации с
национални експерти и с помощта на
партньорите (три от партньорските
държави са в Топ 10 на Migrant
Integration Policy Index) и
3) осъвременяване на техническите аспекти
на инструмента - с помощта на
финландските партньори, които са
експерти в създаването на обучителни
сайтове.

