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Brittiska DiversityWorks, finansierat av Europeiska kommissionen via
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation program, har gått samman med fyra
europeiska partners för att hjälpa unga invandrare maximera sin
karriärpotential i sina nya hemländer.

Genom projektet Foundations for Work, syftar de till att öka integrationen av
unga invandrare på arbetsmarknaden i sina värdländer genom att producera
en flerspråkig, mångkulturell utbildning som ger dem möjlighet att förvärva de
grundläggande färdigheter och överförbara färdigheter som behövs för att
öppna upp möjligheterna antingen direkt till sysselsättning och/eller ytterligare
yrkeskvalifikationer.
Ett sekundärt mål är att göra yrkesutbildningsanordnare mer medvetna om
olika behov inom invandrargrupper och därmed kunna göra dessa bättre
rustade för att stödja denna undergrupp.
Som en del av detta 2 åriga projektet, har partnerskapet gjort fram en analys
av utbildningsbehovet och god praxis i en rapport att kunna informera om
utvecklingen av utbildningsmaterial.
Intressant i rapporten var att det inte fanns någon signifikant skillnad i
upplevelser av invandrare över de fyra länderna och att alla invandrare
upplevde liknande hinder

• 30 procent uttryckte att de hade grundläggande till dåliga möjligheter att
delta i yrkesutbildning
• 29 procent uttryckte att de hade grundläggande till dåliga möjligheter att
delta på arbetsmarknaden
• Mer än hälften av deltagarna kände att deras nuvarande undervisning/
utbildning var anpassad till deras behov.

För att läsa hela Training Needs Analysis rapporten klicka på någon av
följande länkar:
Engelsk översättning
Spansk översättning
Svensk översättning

James Magee Manager på DiversityWorks sade "Projektet går nu in i en
spännande fas, nu har vårt första stora resultat uppnås genom en analys av
utbildningsbehovet och vi arbetar nu hårt för att anpassa det befintliga
brittiska programmet för leverans över inte bara de fyra europeiska partner
länderna, utan i hela Europeiska unionen och utanför.
Undersökningen visar att invandrare möter hinder på arbetsmarknaden,
inklusive fördomar och främlingsfientlighet, diskriminering av arbetsgivare och
det finns kulturella skillnader i arbetssätt och kommunikationsförmåga. Dessa
hinder har nu ökat kraftigt på grund av den ekonomiska nedgången. Projektet
och kursen syftar till att bidra till att övervinna några av dessa hinder. "
Fundacion Laboral del Metal (Spanien), Folkuniversitetet (Sverige), Canice
Consulting (UK), Doras Luimni (Irland) och Europeiskt forum för teknisk och
yrkesinriktad utbildning (Belgien) är de centrala parterna i projektet.
För mer information, vänligen kontakta James Magee, projektansvarig
foundations@diversityworksni.com eller per telefon på 02895 811160

