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Kära läsare,
Det tredje nyhetsbrev är till för att informera dig om de aktiviteter och produkter som
utvecklats under de senaste sex månaderna inom In-Diversity projektet fram till slutet av
april 2012.
1. Projektmöte i Falun - Sverige
2. E-learning plattform
3. Verktyg för att anställa invandrare i små och medelstora företag
4. Testresultat
5. Nationellt seminarium i april 2012
6. Kontakter

1. Projektmöte i Falun, Sverige
Den 26 och 27 mars 2012 genomfördes
det fjärde partnermötet i Falun-Sverige.
De viktigaste målen med mötet var att
diskutera den slutliga utformningen och

offentliggörandet av dokument, verktyg
och planerade aktiviteter.

2. E-learning kursen är tillgänglig
In-Diversity e-learningkursen finns nu på
fem språk. Den är tillgängligt dygnet runt,
från vilken plats som helst med tillgång till
Internet och den erbjuder en onlinesupport till de studerande om hur du
hanterar mångfaldsfrågor i företag.
E-learningen syftar till att skapa och
främja en dialog mellan de tre största
aktörerna
i
mångfaldsfrågor
och
management:
berörda
parter
personalchefer och dess personal.
I e-learningen levereras i synkront och
asynkront läge och består av 5 tematiska
moduler:
• Introduktion till kulturell mångfald
•
Hantera
kulturell
mångfald
•
Genomförande
av
mångfald
i
förvaltningsplanen/företagsplanen

• Demografisk profil för organisationen:
Problem och möjligheter.
•

Uppföljning

och

utvärdering

Varje modul är utformad för att involvera
alla tre ovan nämnda aktörer, således är
dess pedagogiska innehåll och föremål
utformade enligt en elevcentrerad strategi
för
att
bättre
involvera
dem
i
genomförandet
inom
företagen.
E-learning-programmet finns på nätet på
engelska, franska, italienska, spanska
och svenska och finns på projektets
hemsida: www.in-diversity.eu i "elearning"-avsnittet.
Kontakta en partner i projektet om du
behöver ytterligare information.
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3. Verktyg för att anställa
invandrare i små och medelstora
företag
En verktygslåda med olika verktyg för att
anställa invandrare i små och medelstora
företag finns på projektets hemsida och
på e-learning plattformen.
Verktyget ger dig en lista över verktyg
som skapats för att genomföra
mångfaldsarbetet i företagen.

på genomförandeprocessen:
• Fas 1 - Komma igång
• Fas 2 - Identifiera problem och
möjligheter
• Fas 3 - Organisera lösningar
• Fas 4 - Genomförande
• Fas 5 - Utvärdering och konsoliderin

Verktygen är indelade i etapper beroende

4. Testresultat
Testfasen syftar till att validera material,
verktyg och förfaranden som utvecklats
inom projektet för mångfaldsarbete på
arbetsplatsen. Varje partners involvering i
testfasen kommer att innebära minst 15
personer i testfasen främst ansvarar för
mänskliga
resurser
i
företag,
mellanchefsnivå och företrädare för
invandrarföreningar
och
offentliga
myndigheter.

Den styrningen syftar till att utveckla en
aktiv politik för integration, med avtal
mellan arbetsmarknadens aktörer och att
uppmuntra till att uppmärksamhet riktas
mot mångfald, användning av den
kulturella mångfalden som en källa till
rikedom, höja arbetsgivares medvetenhet
om vikten av att hantera den kulturella
mångfalden och närma sig kulturell
mångfald
från
personalavdelningen.
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5. Nationellt seminarium i april
2012
Under april månad kommer varje
samarbetspartner i varje land som deltar i
In-Diversity-projektet att arrangera ett
nationellt seminarium för att visa

resultaten av projektet och sprida
information till potentiella deltagare i
testfasen.

6. Contacts
In- Diversity projektet samordnas av Europeiska iIstitutetet för Managing Diversity (EIMD) SPANIEN

E-postadress: iegd@iegd.org

7. Partners
Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad
SPAIN
www.iegd.org

Greta du Velay
FRANCE
www.velay.greta.fr

Work Research Centre
IRELAND
www.wrc-research.ie

Instituto de Formación Integral
SPAIN
www.ifi.com.es
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Stiftelsen Minerva
SWEDEN
www.minerva.nu

Training 2000
ITALY
www.training2000.it

Fundación Cepaim. Acción integral con Migrantes
SPAIN
www.cepaim.org

