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Основни целеви групи:
Хора живеещи и/или мигриращи в
чужда страна, които не говорят
често на своя роден език са
изправени пред сериозни
трудности в ежедневното
общуване. Затова разчупването на
езиковите бариери е от
първостепенна важност. Обучените
преводачи имат основна роля при
улесняване на достъпа на
имигрантите до публични услуги,
както и при социалното им
включване.

Какво представлява проектът
“Обучение на преводачи като
първоначална стъпка към работа “?
Ролята на един преводач е да помага за преодоляване на
комуникационните бариери в общуването между емигрантите и
институциите, с които им се налага да общуват. Един добре обучен
преводач демонстрира високо професионално ниво и спазване на
етични принципи в работата си. Трансферът на курса за преводачи от
Великобритания ще увеличи възможностите за качествено обучение на
преводачи, които да помагат на емигранти в страните, в които се
реализира проектът. Преди всичко това обучение за преводачи е
прекрасна начална стъпка за подобряване на техните знания и
професионални умения.

Представяне на партньорите
Проучване на съществуващите
услуги във всички странипартньори
През първите месеци на 2013
година всички партньори проведоха
проучване на предлаганите услуги в
съответните държави:

 Анализ на нуждите във всяка
държава
 Текущо предлагане във
всяка страна партньор
 Акредитирани агенции
предоставящи
подобни услуги
 Акредитирана
квалификация за обучение
на преводачи
Център РУНИ ЕООД ще подготви
кратък доклад, обобщаващ
резултатите, представени от
всички партньори. Базирайки се на
този доклад обучителният курс ще
бъде приспособен да отговаря на
нуждите на имигрантите във всяка
страна.

Проектът „Обучение на езикови преводачи като първоначална стъпка
към работа” ще трансферира един иновативен и успешен курс за
езикови преводачи, създаден и провеждан от Съвет за
доброволчески услуги Дакорум (работно име Общински дейности
Дакорум) във Великобритания към страните партньори Център Руни в
България, Иберика в Германия, организация Активни граждани в
Гърция и Център за творческо развитие Danilo Dolci в Италия.
Обучението на преводачаи цели да подпомогне процеса на
интеграцията на имигранти, бежанци в обществото.

Какво следва...
Партньорите по проекта ще проведат втора партньорска среща в град
Хемел Хемпстед, Великобритания през май 2013. С помощта на Службата
за преводи на Хартс (част от Общински дейности Дакорум) преводачите
ще се обучат да помагат на емигранти. Партньорите по проекта ще
участват в обучението на преводачите, ще наблюдават и ще решат как да
проведат пилотния курс в своите държави . Новите практически умения ,
придобити по време на обучението ще бъдат трансферирани във всяка
партньорска страна и тогава ще започнат курсове , насочени към
преводачи, които да помагат в бъдеще на бежанци, емигранти. Надяваме
се, че проектът „Обучение на езикови преводачи като първоначална
стъпка към работа” , финансиран от Европейската комисия като част от
Леонардо да Винчи, програма Учене през целия живот може да ви бъде
интересен и полезен като информация, свързана с дейностите, които са
насочени към бежанците в България.
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Първа партньорска среща
Първата партньорска среща се състоя в Палермо, Италия на 7-ми и 8-ми декември 2012. Срещата се проведе в Центъра за
творческо развитие Danilo Dolci, организацията на италианският партньор по този проект. Другите партньори са: Иберика от
Германия, Център Руни ЕООД от България, Организация Активни граждани от Гърция и Съвет за доброволчески услуги
Дакорум от Великобритания - водеща организация на проекта. Всички партньори представиха накратко организациите,
които представляват. Срещата продължи два дни, през които партньорите обсъдиха работните пакети, както и съгласуваха
бъдещите си дейности по проекта. На срещата беше избран и външният оценител. Партньоритеобсъдиха как да бъде
предоставен кратък курс за обучение на преводачи, което е и основната тема на проекта.
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