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Nowe sposoby oceny i nowe instrumenty w międzykulturowym doradztwie
zawodowym prowadzące do poznania
kwaliﬁkacji zawodowych i potrzeb szkoleniowych młodych imigrantów.
LLP-LDV-TOI-08-AT-0024

Siła międzykulturowego doradztwa
leży w zrozumieniu imigrantów,

Projekt był ﬁnansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Ulotka przedstawia wyłącznie poglądy autora, Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje
w niej zawarte.

okazywaniu go,
ale także w byciu zaskoczonym
przez nowe doświadczenia,
dostrzeganiu nowych możliwości i nauce.

skierowan_ do osób pracuj_cych g_ównie z
m_odymi imigrantami. Proces koncentruje si_
g_ównie na zasobach i kompetencjach, u_ywaj_c
kwestionariuszy i narz_dzi diagnostycznych,
maj_cych na celu pokierowanie klienta na drodze
do przysz_ej pracy lub kszta_cenia.

Metoda

JOIN IN A JOB! Jest metodą planowania kaM_odzido
imigranci
w krajach partnerskich
riery skierowaną
osób pracujących
główniecz_sto
maj_ problemy z dost_pem do doradztwa
z młodymizawodowego
imigrantami.
Proces
i rynku
pracy. koncentruje
��������������
się głównie
na
zasobach
i
kompetencjach,
wspiera doradztwo zawodowe
skierowane do tej
której cz_onkowie
cz_sto nie posiadaj_
używając grupy,
kwestionariuszy
i narzędzi
diaodpowiednich
kwalifikacji
i
wykszta_cenia,
gnostycznych, mających na celu pokierowa- ale ich
kompetencje i umiej_tno_ci warte s_
nie klientazainwestowania
na drodze dow przyszłej
pracy lub
nie.
kształcenia.
Metoda sk_ada si_ z 3 faz zaanga_owania, w
zale_no_ci od
potrzeb klienta:
Młodzi imigranci
w indywidualnych
krajach partnerskich
Ocena wst_pna -potrzeba informacji:
często mają
problemy
z dostępem
do- do pracy
podstawowe
informacje
nt. dróg do
dost_pu
radztwa zawodowego
i
rynku
pracy.
JOIN
lub sta_u.

IN A JOB! wspiera doradztwo zawodowe
szczegó_owa
– potrzeba
doradztwa:
skierowaneOcena
do tej
grupy, której
członkowie
zindywidualizowane porady z okre_lonej
często niedziedziny
posiadają
odpowiednich
kwali(np. prawne,
dot. mieszkalnictwa,
ﬁkacji i wykształcenia,
ale
ich
kompetencje
i w
emigracji) oraz zestaw narz_dzi pomocnych
planowaniu
zawartych w w
pakiecie
umiejętności
warte sąkariery,
zainwestowania
nie. Job Box.
Metoda składa się z 3 faz zaangażowania, w
zależności od indywidualnych potrzeb klienta: Ocena wstępna -potrzeba informacji: podstawowe informacje nt. dróg dostępu do pracy
lub stażu.
Ocena szczegółowa – potrzeba doradztwa:
zindywidualizowane porady z określonej
dziedziny (np. prawne, dot. mieszkalnictwa,
emigracji) oraz zestaw narzędzi pomocnych
w planowaniu kariery, zawartych w pakiecie
Job Box.
Ocena szczegółowa – potrzeba opieki: dalsza
ocena szczegółowa, skierowana na pracę z po-

spo_ecze_stwem stanowi pierwszy krok.
Wszystkie fazy procesu maj_ na celu u_atwienie
dost_pu do doradztwa zawodowego i integracji z
rynkiem pracy.
ocena pocz_tkowa
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szczególnymi
przypadkami
i opiekę
specjaliOd teorii do praktyki
– planowanie
kariery
z
pakietem
Job Boxkiedy integracja jednostki ze
sty
w sytuacjach,
Wszystkie materia_y zawarte w Job Box
społeczeństwem
stanowi pierwszy krok.

koncentruj_ si_ na kompetencjach i zasobach
osobistych. Jest to kompletny zestaw streszcze_,
Wszystkie
fazy przypadków
procesu i dokumentów,
mają na celu
instrukcji, studiów
które maj_ pomóc
w stworzeniu
indywidualnego
ułatwienie
dostępu
do doradztwa
zawodoweplanu _wicze_ i edukacyjnego portfolio,

go i integracji z rynkiem pracy.

Od teorii do praktyki – planowanie kariery z
pakietem Job Box
Wszystkie materiały zawarte w Job Box
koncentrują się na kompetencjach i zasobach osobistych. Jest to kompletny zestaw
streszczeń, instrukcji, studiów przypadków i
dokumentów, które mają pomóc w stworzeniu
indywidualnego planu ćwiczeń i edukacyjnego portfolio, zawierającego formalne i nieformalne kompetencje klienta. Dostępne są także
wersje dla osób pracujących zawodowo oraz
młodzieży.

Projekt
Projekt

JOIN IN A JOB! ma na celu zniesienie barier
stoj_cych na drodze (re)integracji m_odych
imigrantów
na rynku
JOIN
IN Apracy,
JOB!poprzez
ma nasprowadzenie
celu zniesienie barier
i dostosowanie
metody
JOIN
IN
do
stojących na drodzeA JOB!
(re)integracji
młodych
wymaga_ krajów partnerskich: Austrii, Niemiec,
imigrantów na rynku pracy, poprzez sprowadIrlandii, W_och i Polski.

zenie i dostosowanie metody JOIN IN A JOB!
do wymagań
krajów
partnerskich:
Austrii,
Aby sprowadzi_
metod_ oraz
zapewni_
jej
Niemiec,
Irlandii,stosowanie,
Włoch i Polski.
wprowadzenie
i powszechne

szkoleniowcy wydelegowani do ka_dego z krajów
umo_liwi_Aby
uczestnikom
szkolenia
prac_ zoraz zapewnić jej
sprowadzić
metodę
profesjonalnymi
narz_dziami.
To
„szkolenie
wprowadzenie i powszechne stosowanie, szkoszkoleniowców”
b_dzie
skierowane dodo
doradców
leniowcy
wydelegowani
każdego z krajów
zawodowych, nauczycieli, instruktorów oraz
umożliwią uczestnikom szkolenia pracę z propracowników urz_dów pracy, aby wspomóc ich
narzędziami.
codzienn_fesjonalnymi
prac_ z m_odymi
imigrantami.To „szkolenie szko-

leniowców” będzie skierowane do doradców
zawodowych,
nauczycieli,
Na zako_czenie
projektu zostanie
wydany instruktorów oraz
aby wspomóc
poradnik pracowników
dla uczestników, urzędów
zawieraj_cypracy,
opis metod
i narz_dziich
operacyjnych,
kraju iimigrantami.
codziennąrealiów
pracę danego
z młodymi

praktyczne przyk_ady ilustruj_ce wszystkie fazy
procesu; poradnik
zostanie nast_pnie
Na zakończenie
projekturozes_any
zostanie wydany podo agencji doradztwa zawodowego i innych
radnik dla uczestników, zawierający opis meorganizacji, aby wspiera_ rozwój systemu wsparcia
tod imigrantów
i narzędziwoperacyjnych,
realiów danego
dla m_odych
Europie.

kraju i praktyczne przykłady ilustrujące wszystkie fazy procesu; poradnik zostanie następnie
rozesłany do agencji doradztwa zawodowego
i innych organizacji, aby wspierać rozwój systemu wsparcia dla młodych imigrantów w
Europie.

