Resultat av
Foundation for Work
undersökningen
En tredjedel av de unga invandrare
som deltog i projektets enkät i
Irland, Storbritannien, Spanien och
Sverige kände att de hade en dålig
eller grundläggande möjlighet att
delta fullt ut i både arbetsmarknad
och yrkesutbildning.
Hinder för unga invandrare i de fyra
partnerländerna var likartade och inkluderade:
• Begränsad eller ineffektiv samverkan
mellan myndigheter, arbetsmarknad och
invandrarföreningar;
• Begränsad kunskap om mångkulturell
vägledning och utbildning för att anpassa sig till
en ny social miljö;
• Brist på kvalificerad personal;
• Oförmåga att nå och förstå de verkliga behoven
hos målgrupperna, brist på information och
statistik om unga invandrare med låg utbildning;
• Brist på gemensamma resurser och politisk
enhetlighet;
• Brist på metoder eller tid för integration till
utbildning eller arbetsmarknad;
• Begränsade ekonomiska resurser.

I partnerskapet Foundations for
Work finns en god gemensam
kompetens inom sysselsättning,
utbildning,invandringsfrågor och
webbaserade inlärningsteknik.
Sweden
Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid Lunds
universitetet
www.folkuniversitetet.se
United Kingdom
Diversity Works
www.diversityworksni.com
Canice Consulting
www.caniceconsulting.com
Ireland
Doras Luimni
www.dorasluimni.org
Spain
Fundacion Laboral del Metal
www.fundacionlaboraldelmetal.es
Belgium
EfVET/European Forum of Technical
and Vocational Education and Training
www.efvet.org

Uppgradera dina
yrkeskunskaper för
anställning
Foundations for Work är
en spännande, flerspråkig,
mångkulturell utbildning för att
hjälpa unga invandrare att söka
arbete eller att uppgradera sig till
ett bättre jobb.
Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast
upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa
uppgifter kan komma att användas. PROJEKT NR - UK/12/LLP-ldV/TOI-533.

Att börja ett nytt liv i ett
annat land är spännande,
men det kan också vara
skrämmande! En av de
första utmaningarna
kan vara att hitta ett
jobb. Detta kan vara
särskilt svårt om du är
en invandrare i en ny och
annorlunda arbetsmiljö.
Kanske du klarar av olika
arbetsansökningsförfaranden, ett annat
utbildningssystem eller komma till rätta med
en annan arbetskultur. Hitta din väg genom
detta kan vara svårt om man inte vet var
man får rätt råd eller information.
Foundations for Work www.foundationsforwork.eu är ett av Europeiska
Unionens Leonardo da Vinci-finansierade projekt
som tillhandahåller en multimedia DVD och
ett resurspaket som ökar den grundläggande
behörigheten för unga invandrare så att de kan
utnyttja sin potential på arbetsmarknaden.
Kursen som Foundations for Work tillhandahåller
är gratis och har information som specialiserat sig
för invandrare som söker arbete i Storbritannien,
Irland, Spanien och Sverige och finns tillgänglig
på svenska, engelska och spanska.
För mer information besök:
www.foundationsforwork.eu

“Jag hade aldrig lärt mig
presentationer eller hantering av
budget innan, så träningen har
definitivt hjälpt mig, och jag har nu
en lysande CV.”
Deltagare i Foundations for Work

I materialutvecklingsfasen har
ett ”handledare- paket” skapats
vid sidan av det online utbildningsmaterial som kommer att lanseras
under 2014.
Denna flerspråkiga utbildning kommer att vara
tillgänglig vad gäller innehåll och teknologi för
att engagera elever med låga kvalifikationer och
självförtroende.
Genom att fokusera på färdigheter såsom muntlig
kommunikation och teamarbete, Internet och
privatekonomi, och med hjälp av en elev-centrerad
metod kommer projektet på ett effektivt sätt underlätta
förvärv av grundläggande färdigheter som behövs för
att lyckas i arbetslivet, och samtidigt öka förtroendet
och attityder av värde i värdländerna, vilket leder till
mer framgångsrik sysselsättning.
Modulerna är följande
1. Presentations färdigheter
2. Teamwork färdigheter
3. Självutveckling
4. Hantera en personlig budget
5. Söka jobb
6. Använda internet för arbete och inlärning
7. Kulturell medvetenhet

”Material är inte bara lätt att
Använda, det kan även användas
med en mängd olika grupper, vi
fann dem lätta att använda och ett
komplement till våra existerande
program.”
Testledare i Foundations for Work

