REZULTATE
Scopul proiectului World Wide Women (acronimul
WWW) este de a testa noi cursuri, adresate femeilor
imigrante cu o bună bază educaţională, având ca scop:
• îmbunătățirea abilităților personale, sociale și
profesionale;
• promovarea egalității șanselor în mediul de lucru;
• permiterea dobândirii de competențe esențiale,
necesare pentru integrarea profesională;
• promovarea integrării lor în cadrul societăților care le
primesc.
Proiectul realizează, de asemenea, un curs pilot care
implementează modelul de intervenție sus-menționat și
folosește cele mai avansate tehnologii și metode de
formare.

PENTRU DETALII:
www.worldwomen.org
www.worldwomen.ch
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Parteneriat

PROIECTUL WWW
World Wide Women (Femeile de pretutindeni) este un
proiect care face parte din programul Leonardo da Vinci,
realizat cu ocazia primei participări a Elveției la
programul european de pregătire profesională continuă
(Lifelong Learning Programme).
Proiectul WWW are drept scop evaluarea și transferul, în
zonele Elveției, unde se vorbește limba germană, precum
și în alte țări care sunt incluse în parteneriat (Italia,
România și Spania), a metodei de formare de succes EFIS:
proiectul - Serviciul de formare pentru italience în Elveția,
testat în zonele Elveției, unde se vorbește limba.
Cei implicați în proiectul World Wide Women știu că este
necesar să elaboreze noi modele de formare care să
împiedice excluderea femeilor imigrante educate din
țările Europei de pe piața locală a muncii. Deși, aceste
femei dețin un potențial social, cultural și profesional
ridicat, ele au posibilitatea să se integreze și să devină
femei de succes numai depunând un mare efort.
Cea mai mare parte a programului de ajutorare al
imigranților este conceput pentru persoanele cu o
pregătire profesională slabă. Femeile educate din
străinătate trebuie să-și creeze singure drumul către
integrarea și (re)alocarea profesională. Transferul este
asigurat la nivel național și european prin:
• schițarea liniilor directoare în ceea ce privește
planificarea,realizarea și evaluarea cursurilor din cadrul
proiectului World Wide Women;
• dezvoltarea și adaptarea platformelor e-learning și estage;
• implementarea unui curs pilot în zonele din Elveția
unde se vorbește limba germană;
• împărtășirea rezultatelor, tehnicilor și metodologiilor
adoptate atât în rândul profesorilor care pregătesc
adulții, cât și în rândul instituțiilor partenere.
Cursul pilot
Cursul WWW are drept scop dobândirea competențelor
esențiale și a competențelor practice, care sunt necesare
pentru integrarea profesională în zonele Elveției, unde se
vorbește limba germană.

Coordonator
Fundația ECAP
Institutul pentru Formare
Continuă și Educație Permanentă
(CH).

Parteneri
EB Zürich
Furnizor Public de Pregătire și Educație Continuă din
Elveția - Zurich (CH)

K5 Basler Kurszentrum
Centrul de Pregătire pentru Dobândirea
Cunoștințelor de Limba Germană și Integrarea
Cursului – Basel (CH)

Stadt Zürich
Centrul pentru Probleme Interculturale din Zürich
(CH)

SILabo – Information Society Laboratory
Ltd
Întreprindere pentru Cercetare și Educație
Napoli (IT)

API Napoli
Asociația Întreprinderilor Mici si Mijlocii
Napoli (IT)

EURORESO
Asociația Internațională pentru Cercetare și Formare
(IT)

IFES - Instituto de Formación y Estudios
Sociales
Institutul de Formare și Cercetare Socială din
Valencia (ES)

Universitatea Politehnica din București
CTANM
Centrul de Tehnologii Avansate
București (RO)

PROIECTUL EFIS
EFIS a fost un proiect excelent realizat în perioada 20092011 printr-un parteneriat
între cinci organizații
italiene
și
fundația
elvețiană
ECAP
coordonată de organizația
pentru pregătire PIEMMEI
din Napoli și finanțat de
Ministerul
Muncii
și
Politicii Sociale în cadrul
inițiativelor de formare
adresate italienilor care
locuiesc în străinătate.
Proiectul a avut drept scop fixarea unui obiectiv în rândul
femeilor italiene din Lausanne și Geneva:
• o pregătire permanentă, un serviciu de informare și
consultanță pentru a sprijini integrarea pe piața locală a
muncii;
• un serviciu specializat în pregătirea femeilor care
oferă expertiză și competențe tehnologice pentru
includerea adecvată a acestora pe piața muncii în ceea ce
privește raporturile de muncă;
• un serviciu specializat în pregătirea femeilor care
doresc să realizeze un proiect personal în vederea
angajării.
La proiect au participat mai mult de o sută de femei,
proiectul constând în cinci cursuri specifice și elaborând
un puternic și semnificativ model de intervenție pentru
acest tip de femei excluse sau amenințate cu excluderea
de pe piața muncii.

Ministerul Muncii și Politicii Sociale promovează inițiativele care au
drept scop pregătirea rezidenților italieni, care locuiesc în țările din
afara Uniunii Europene, în conformitate cu Decretul 112/98, art.142,
lit. h. Pentru implementarea intervențiilor există o colaborare cu
Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulate și Ambasade. Pe de o
parte, scopul intervențiilor este de a întări rolul autorităților locale în
vederea activităților adiționale de pregătire și dezvoltarea locală și, în al
doilea rând, să dezvolte și să îmbunătățească competențele
persoanelor.

