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С подписването на Амстердамския договор (1997),
миграцията влиза в компетенциите на Европейския
съюз. Програмата „учене през целия живот”
отговаря за ключови компетенции като знание,
умения и професионална квалификация. Те са
съществени за всеки човек в обществото на
знанието.
Благодарение на техния миграционен опит,
мигрантите развиват уникална и специфична
компетентност, т. нар. „мета‐компетентност”.
Мигрантите са обект на двойна дискриминация на
пазара на труда. Първата е невъзможността им да
практикуват определени професии съответстващи
на квалификациите им.
Втората недиректна
дискриминация е чуждестранните работници да се
концентрират в професии с тежки условия на труд.
Проектът Migrapass предлага инструмент и метод –
портфолио и обучение, които позволяват на
мигрантите да изразят своя опит, да оценят своите
компетентности, за да влязат на пазара на труда
или да усъвършенстват своята професионална
кариера.
Портфолиото
включва
техните
професионални (предишни служби), социални
(доброволно участие в асоциации, професионални
съюзи или политически партии) и лични (живот в
чужбина)
пътеки.
Признаването
на
компетентностите на мигрантите е ключов фактор,
за да се окуражи тяхната социална и
професионална интеграция.
24 месеца, (1 Октомври 2010 – 30 Септември 2012)

Главна задача на Migrapass е да развие и приложи Задачи
подхода на сътрудничеството, на активно включване
на мигрантите.
Портфолиото ще позволи да се идентифицира и
оцени:

Инструмента

1) професионалният опит, натрупан в
страната на произход на мигранта (който
често е игнориран в приемната страна);
2) тяхното неформално учене (участие в
доброволни и асоциативни дейности);
3) специфичните компетенции, свързани с
живота им в чужбина (мета‐компетенции).
Благодарение на подхода на портфолиото,
Метод
професионалният профил на мигрантите ще бъде
обогатен от уникални компетенции, които са от
значение за бързо променящия се пазар на труда,
където умението за адаптиране и мобилността са
ключови предимства в професионалната кариера.
Целта на обучителния модул е фокусирана върху
сътрудничеството с целевата група.
Главната цел на колективната работа е да позволи
на мигрантите да се справят с изолацията и
изключването, включително самоограничението
(понякога мигранти сами отказват професионални
перспективи).
За повече информация: www.migrapass.net

