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INTRODUKTION

Employment 4 Inclusion (E4I) sætter fokus på en af de største
integrationsrelaterede udfordringer immigranter, nytilkomne, asylansøgere
og flygtninge (INAF) står over for i Europa: Hvordan man tilrettelægger den
bedste interventionsmodel for at fremme social- og beskæftigelsesrettet
integration.
Grækenland, Italien og Spanien er på nuværende tidspunkt de primære
modtagere af nytilkomne til EU. Imens er Frankrig og Danmark begge
værtslande for både flygtninge, asylansøgere og migranter. Til trods for den
lille forskel i målgruppe hos projektets partnerlande, har alle landende et
fælles behov for at fremme integrationen, både den sociale og den
beskæftigelsesrettede. E4I har til formål at fremme både den sociale- og den
beskæftigelsesrettet inklusion af INAF gennem følgende målsætninger:
• At udvikle et træningsprogram for professionelle indenfor
integrationsområdet med de mest innovative værktøjer og en interaktiv
model for social- og arbejdsmarkedsinklusion for INAF.
• At tilbyde professionelle/fagfolk, der arbejder med INAF, den nødvendige
vejledning og relevante værktøjer til at understøtte dem i deres arbejde
med målgruppen samt i deres samarbejde med offentlige instanser og det
private erhvervsliv.
•
At fordre social inklusion og medborgerengagementet hos INAF, ved at
understøtte deres beskæfitgelsesrettede og sociale kompetencer.
• At tilbyde praktiske løsninger og policy-anbefalinger til institutioner,
virksomheder og sociale organisationer på lokalt, regionalt, nationalt og
europæisk niveau for at forbedre den sociale og beskæftigelsesmæssige
inklusion hos INAF.

Med ovenstående som formål, har partnerne udviklet en ”hub” for de bedste
praksisser, som er en database bestående af innovative tilgange og metoder
for at fremme den sociale og beskæftigerelevante inklusion. Databasen er
både relevant på Europæisk- og globalt niveau.
Databasen giver professionelle, offentlige medarbejdere og virksomheder
adgang til at læne sig op at mange forskellige værktøjer, der kan fremme
deres arbejde med social og beskæftigelsesmæssig inklusion.
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PART II

BESKÆFTIGELSESRETTET
INKLUSION

Karrierevejledning og
rådgivning

Titel: INSIDE – INSERIMENTO INTEGRAZIONE NORDSUD INCLUSIONE
Ressourcetype: Projekt
Land: Italien
Sprog: Engelsk og Italiensk

Projektet ”På Indersiden” (Inserimento Integrazione Nordsud Inclusione), var rettet mod at
styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. Projektet, som blev funded af den Nationale
Migrations Fund (Fondo Politiche Migratorie), er målrettet modtagerne af international
beskyttelse i henhold til SPRAR netværket (National System for the Protection of Asylum
Seekers and Refugees).
Det primære formål med projektet var at realisere 672 Personlige interventionsplaner (PIP),
hvor en række arbejdsmarkedstjenester blev tilbudt allerede i den første fase af profilering.
Dertil, blev modtageren også tilbuds tjenester som fokuserede på karriererådgivning,
vejledning, træning i færdigheder og generel støtte igennem jobsøgningen.

Aktiviteterne blev realiseret i tæt samarbejde med SPRAR netværket.

Web link: http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/Pagine/default.aspx

Titel: “LABOUR INTEGRATION NETWORK FOR INMIGRANTS SELF-EMPLOYMENT”
Ressourcetype: Program
Land: Spanien
Sprog: Spansk

“Arbejdsmarkedsnetværket for selvstændige immigranter” var oprettet for at forbedre og
tilbyde kreative og relevante alternativer for at arbejde som selvstændig i Valencia i Spanien.
Efter den økonomiske krise, og de vidt omspændte konsekvenser, såsom stor arbejdsløshed
bland migranter og i konsekvens herfra yderligere integrationsproblemer, blev dette program
oprettet for at arbejde med immigranter, som ellers var i risikozonen for at blive ekskluderet
fra samfundet, i tillæg til de var socioøkonomisk og psycho-socialt udsat.
Programmet stiler efter at tilbyde personligt tilpasset undervisning, som understøtter og
hjælper dem finde deres ideer til at blive selvstændige. Samtidig, søger programmet at oplyse
immigranter om hvordan man går fra, at have en holdbar ide, til også at følge ideen til dørs,
følge en forretningsplan og opnå sine mål.
“Asociación Por Ti Mujer”, dette program har til formål at forebygge risikoer som social
eksklusion gennem koordinerede indsatser i Valencia, Alicante og Castellón, for at fremme
mulighederne for at vælge at være selvstændig, og samtidig opnå komplet integration.

Webpage: https://asociacionportimujer.org/
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Titel: MIGREMPOWER
Ressourcetype: Projekt
Land: Spanien, Østrig, Australien, Tyskland, Cypern, Italien og Frankrig.
Language: Spansk, engelsk, fransk, græsk, tysk og italiensk.

“Migrempower” er et projekt der har til formål at understøtte migranter og
flygtninges integrationsindsats, og deres sameksistens med deres nye
værtssamfund, kommune og region. Projektet omfatter otte organisationer
fordelt på seks EU lande, som alle gennemførte indsatser og opnåede: a)
tilegnelse og udvikling af sociale og medborgerkompetencer, understøttelse
og styrkelse af deres sociale tilknytning, deres rettighed til at deltage aktivt i
samfundet, og deres respekt for menneskerettigheder, b)
tilegnelse/genetablering af metodologiske værktøjer hos professionelle der
arbejder med migranter og flygtninge, for at de kan gennemføre en målrettet
indsats, med fokus på orientering, færdighedsvurderinger og selvevaluering.
C) Udveksling af “good practices” mellem partner organisationer, for at
understøtte og styrke alles viden og værktøjer.

De involverede partnere i ”Migrampower”, opnåede projektet formål, ved at
kortlægge hvilke indsatser der allerede har været implementeret, og hvad
man kan lære at tidligere gennemførte indsatser. På baggrund heraf blev der
udviklet værktøjer der var både metodiske, interventionsunderstøttende og
didaktiske. Alle værktøjer understøttede samtidigt flygtninge og migranters
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Web link: http://migrempower.eu/en/
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Europæiske værktøjer for
anderkendelse, validering og
opkvalificering af migranter

Titel: FROMSKILLS2WORK
Ressourcetype:: Projekt / God Praksis
Land: Belgien, Ungarn, Irland, Italien, Holland, Slovakiet, Slovenien, Spanien og England.
Sprog: Engelsk, Italiensk, Fransk, Slovensk, Spansk, Slovakisk, tysk, ungarsk og arabisk.

“FromsSkills2Work” projektet arbejder for at fremme integrationen på arbejdsmarkedet for
de borgere der er underlagt international beskyttelse, ved at fremme tidlige validering af
formelle og uformelle færdigheder og kompetencer. Dett er opnået ved at understøtte
modtagelsen og modtagelsen af denne gruppe, og ved at understøtte de relevante
autoriteter og arbejdsgivere. Derved øges mulighederne for information og anderkendelse af
færdigheder.
“FromSkills2Work” er en digital informationsplatform for validering af færdigheder, og for
arbejdsmarkeds integration, som tilbyder information der kan have værdi for både borgere,
arbejdsgivere, lokale autoriteter mfl.
Projektet varede fra Januar 2016 til December 2017.
Web link: http://www.fromskills2work.eu/

Titel: LIGHTHOUSE
Ressourcetype: Projekt, God praksis
Land: Spanien, Norge, Grækenland, Frankrig, Cypern og Østrig.
Sprog: Engelsk, Norsk, Græsk, Fransk, og Tysk.

“Lighthouse” er et europæisk projekt, der har til formål at etablere en innovativ model,
såvel som værktøjer for at understøtte livslang læring og karriereveje for migranter. Dette
gøres gennem vejleding og anderkendelse af tidligere erfaringer. Projektet kombinerer to
forskellige succesfulde strukturer:
Den østrigske model (LOT-house), udviklet af den østrigske partner BEST, og den
veletablerede franske model for at anderkende ikke-formel uddannelse.
De 7 partnere fra Spanien, Norge, Grækenland, Frankrig, Cypern og Østrig var alle
ansvarlige for at implementere projektet. Projektet havde følgende Intellektuelle outputs:
• State of the Art rapport: for at have en klar forstående for den nationale kontekst.
• Lighthouse interaktive model: for at have en introduktion og guide til migranterne.
• Lighthouse træningspensum: et ECVET-baseret værktøj designet til at udvikle de
nødvendige færdigheder og kompetencer for de professionelle.
• Lighthouse vejledning: for at tilbyde klare og relevante anbefalinger.
• Lighthouse værktøjskasse: for at klæde professionelle karrierevejledere tilstrækkeligt
på.
Web link: http://lighthouse-project.eu/
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Titel: MAKE IT
Ressourcetype: Projekt
Land: Belgien, Spanien, Ungarn, Norge og Portugal
Sprog: Dansk

“MAKE IT” projektet adressere det europæiske problem, hvor af det Europæiskea arbejdsmarked har
efterlyst kvalificerede og nyuddannede medarbejdere.
Gennem MAKE IT projektet, forsøge partnerlandene er fremme samarbejdet mellem regioner og
lande, ved at sikre og oplyse om, at flere kvalifikationer, er anderkendte på tværs af grænser.
Hoved formålet med projektet var at udvikle et Europæisk anderkendt kvalifikations system og
etablere et strømlignet system for svejsearbejderne, så deres evner bliver anderkendt ens på tværs af
EU grænser. For at oprette et sådan system, forventes følgende af de lokale landsorganisationer:
• Implementering af principperne for ” European Credit system for Vocational Education and Training
(ECVET)”
• Integrering af innovative tilgange
• Forbeding af EQAVET i svejsebranchen
Web link: https://skillstools.eu/make-it/

Titel: REFUSKILLS
Ressourcetype: Projekt
Land: Norway, Austria, Belgium, Spain, France, Italy, Portugal, Germany and Turkey.
Sprog: Dansk, Spansk

“RefuSkills” er et projekt der bruger samme system og erfaringer fra ”Færdighedsbanken”,
for at lave en hurtig vurdering, af hvilke kompetencer og færdigheder en flygtninge eller
anden borger har.
Projektets formål er:
Etablering a en “let I brug” mekanisme, som giver flygtninge en muligfor for at dokumentere
deres færdigheder og kompetencer, ved brug af basal ECVET og ”lærings outcome”
principper.
Afkortning af behandlingstiden for håndteringen af flygtninge og asylansøgeres diverse
ansøgninger.
Forbedring af modtagelseslandenes muligheder for at lave en lyn identifikation af migranters
færdigheder og kompetencer.
Undersøgelse af mulighederne ved at udbrede ”Refupass”, hvori et individs primære
kompetencer er nedskrevet i en portefølje.
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Integral intervention med
migranter: eksempler fra
offentlige initiativer

Titel: C.A.R – REFUGEE RECEPTION CENTRES
Ressourcetype: Institution
Land: Spanien
Sprog: Spansk

“The Refugee Reception Centres (C.A.R.)” er offentlige centre, der tilbyder nattely, mad og
psycho-social assistance til asylansøgere i Spanien.
C.A.R. tilbyder følgende services, med formålet om at hjælpe modtagerne til at opfylde deres
egne og deres families behov, såvel som at tilbyde dem tilstrækkelige ressourcer til at fremme
deres kommende integrationsproces:
• Midlertidig bolig og overnatning
• Information og rådgivning om modtagerens situation.
• Vejledning til uddannelses-, sundheds-, og det sociale system.
• Psykologisk vejledning.
• Specialiseret social omsorg, og tilsvarende økonomisk støtte
• Tilbud om kurser i det lokale sprog og basale social-kulturelle færdigheder
Web link: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html

Titel: CEPI – Centers of Integration and Participation
Ressourcetype: Institution
Land: Spanien
Sprog: Spansk

CEPI er centre der forsøger at fremme integrationen af migranter i Madrid regionen, gennem
aktiviteter med begrænsede pladser. Aktiviteterne er gratis, og de sociale og
arbejdsrelaterede aktiviteter er 50%financierede gennem den Europæiske Sociale Fond.
I Madrid regionen er der 8 centre på tværs af regionen, som tilbyder følgende aktiviteter:
• Information og orientering.
• Karrierevejledning og træning.
• Informationssessioner omhandlende
iværksætter.
• Spanske sprogkurser.
• Aktiviteter for umyndige.

mulighederne

for

at

være

selvstændig og

Enkelte centre har også udviklet et træningsprogram ”Kend din lov”, som tilbyder et indblik I
hvordan det Spanske system håndterer integration.
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Titel: IMEPE
Ressourcetype: Offentlig Institution
Land: Spanien
Sprog: Spanks

IMEPE er et autonomt organ i Alcorcón Town Council (Madrid Region), som
tilbyder følgende services til både lokale spanske borgere og migranter:
•
•
•
•
•
•

Allokations agent.
Arbejdsmarkedsorientering og ansættelses klub.
Træning.
Opmærksomheds service for iværksættere.
Forhandlings service.
Businesscenter.

Alle ovenstående services, der er målrettet hele befolkningen er gratis.
Formålet med IMEPE er at forbedre og understøtte ansættelsen af folket, gennem
individualiserede indsatser, såvel som træningskurser tilpasses den enkeltes behov.
Følgende programmer er blot et udpluk af de mange tilgængelige:
• Youth Guarantee Programme
• European erasmus+ programme
• Practices in IMEPE
• Collaboration with other educational and youth organizations
• Training and employment programme
Web link: https://www.imepe-alcorcon.com/
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Arbejdsmarkedet,
migranter og ligestilling

Titel: EMPOWERMENT SCHOOL
Ressourcetype: Program
Land: Spanien
Sprog: Spanks

Skolen for selvstændiggørelse er et program udviklet af “Asociación Por Ti Mujer“ for at
tilbyde værktøjer der styrker færdigheder og kompetencer hos migrantkvinder, og derved
styrker dem i deres selvstændighed. “Asociación Por Ti Mujer“started programmet I 2012,
hvor de gennemførte et omfattende uddannelsesprogram, der lærte kvinderne vigtige
værktøjer til deres selvudvikling tilknyttet forskellige temaer (personligt, socialt, økonomisk),
og derved åbne større grad af selvstændighed gennem en social-uddannelses intervention,
sideløbende med ansættelsesrelevant uddannelse.
Skolen for selvstændiggørelse slår også flere initiativer sammen, sådan at ressourcer og viden
i kampen mod social arbejdsekskludering, disintegration og vold mod kvinder deles, og
adresseres samlet.
Web link: https://asociacionportimujer.org/escuela-de-empoderamiento/

Titel: SARA program – Workshops for personal and profesional development for women in Madird
Ressourcetype: Program
Land: Spanien
Sprog: Spanks

Generelt er formålet med SARA at forbedre ansættelsesmulighederne for migrantkvinder, gennem en
variation af individuelle- og gruppeindsatser, der skal styrke deres selvtillid og selvstændighed. Dette
gøres sideløbende med kontinuerlige initiativer for at få dem ud på arbejdsmarkedet. Programmet,
som blev udviklet af “Fundación Cepaim”, byggede på deltagelsesteori, der også inkluderede et
kønsperspektiv på interkulturelle udfordringer. Programmet indeholder 3 faser:
• Fra november til december 2018 var der fokus på at forbedre motivationen og selvværdet hos
kvinderne
• Fra februar til maj 2019 var fokus at gennemføre et professionelt træningsprogram med
workshoppen ”Butiksassistent i økologiske forretninger og sund livsstil”.
• Fra november til maj 2019 var fokus på den individuelle vejledning, og støtte gennem
gruppearbejde.
Alle deltagere skulle gennemføre alle 3 faser.
SARA programmet var primært tiltænkt migrant kvinder fra 16 år, og det var nødvendigt at have
basale spanske sprogfærdigheder for at deltage. Opfølgningen på indsatset foregik kontinuerligt
under hele forløbet, så forløbet kunne tilpasses den enkelte. Programmet tilbød mulighed for tranport
og mægling til kvinder der behøvede det.
Web link: http://cepaim.org/
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Titel: EMPOWER AND TRAINING OF INMIGRANT WOMEN
Ressourcetype: Projekt
Land: Spanien
Sprog: Spansk
Formålet med projektet: “Styrkelse og træning af immigrantkvinder” er at give deltagerne
den støtte, de råd og den træning de behøver for at kunne styre deres egen karriere, også hvis
de vælger at gå vejen som iværksættere.
De konkrete mål er:
• Rådgivning og vejledning til immigrantkvinder i deres jobsøgning, med fokus på viden om
arbejdsmarkedet, og vejen til ansættelse.
• Støtte og kontinuerlig opbakning til de kvindelige deltagere i deres jobsøgning, også
gennem træning og individualiserede tiltag, der klæder dem på til arbejdsmarkedet.
• Fremme forholdet mellem virksomheder, de ansatte, immigranter og sociale myndigheder
gennem kommunikation og oplysning.
• Motivation og opbakning om muligheden for at blive iværksætter.
AIBE BALCAN XATIVA er en ikke-statsligt non-profit forening, med sit eget juridiske personale.
De ønsker at understøtte immigranters deltagelse I det spanske samfund.
Web link: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html

Titel: EMPOWERMENT, INTEGRATION AND PARTICIPATION OF WOMEN (WEIP)
Ressourcetype: Projekt
Land: Spanien
Sprog: Spansk

“Empowerment, Integration and Participation of Women” (WEIP) søger at hjælpe immigrantog flygtningekvinder ved at tilbyde dem forskellige ansættelsesmuligheder. Projektets formål
er at tilbyde de nytilkomne kvinder, nye værktøjer og arbejdskompetencer, for at de kan
forbedre deres chancer for integration i deres værtsland.
Projektet aktiviteter danner ramme for konkrete initiativer såsom sprogundervisning,
færdighedstræning, ansættelsesvejledning, juridisk vejledning og mange flere.
Gennem dette holistiske program, med komplimentere aktiviteter, hjælper projektet os med
at fremme integrationen af migranter- og flygtningekvinder, ved at understøtte deres vej til
ansættelse.
Projektet startede i Juni 2017, og omfattede partnerne: Red Acoge (Coordinator), Coalición
KARAT, Differenza Donna and LAWRS (Latin-American Service of Woman Rights).
Web
link:
https://redacoge.org/news/es/2017/06/21/0001/proyecto-de-empoderamientointegracion-y-participacion-de-la-mujer-weip
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Tværgående færdigheder
og primære kompetencer

Titel: BREFE (BOOSTING REFUGEES ACCESS TO EMPLOYMENT)
Ressourcetype: Projekt
Land: : Italien, Spanien, Frankrig, Danmark
Sprog: Engelsk

BREFE projektet har til formål at simplificere vejen til arbejdsmarkedet for nytilkomne, ved at
træne de nytilkomne migranter i branchespecifikke sprogfærdigheder, identificering af
nøglekompetencer og transversale kompetencer.
For at opnå BREFE målsætningerne, følger projektet 3 Intellektuelle outputs:
• Værktøjskasse for sprogundervisere, socialarbejdere og frivillige.
• Metoder og værktøjer til at identificere og udvikle de nødvendige færdigheder den
nytilkomne skal bruge til ansættelse.
• Metoder og værktøjer til at forberede og støtte virksomheder i rekrutteringen af
nytilkomne.

Web link: https://www.brefe.eu/es/page/impulsar-el-acceso-de-los-refugiados-alempleo

Titel: INTERLABORA project
Ressourcetype: Projekt
Land: Spanien
Sprog: Spansk

Interlabora netværket er et arbejdsmarked inklusions projekt, støttet økonomisk af den
Europiske Sociale Fond(ESF) og Ministeriet for Arbejdsmarked og Social Sikkerhed i Spanien.
Det har til formål at hjælpe migranter igennem arbejdsmarkedsoplysningsfasen.
Formålene med projektet er:
• Finde og understøtte nøglekompetencerne hos migranterne.
• Fremme integrationen på arbejdsmarkedet omkring migranterne, ved også at modarbejde
diskriminering i tilgængeligheden til arbejdsmarkedet.
• At bringe efterspørgslen fra arbejdsmarkedet tættere på den situation jobsøgende
migranter står i.
Projektet tilbyder således 3 måder, hvorpå migranter hjælpes.

Web link:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=564,50026558,564_50026575,564_50026
588,564_50026606&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Titel: TRANSVERSAL MODEL FOR MIGRANT
Ressourcetype: Projekt

Lande: Grækenland, Cypern, Frankrig, Portugal, Bulgarien, Spanien, Tyrkiet
Sprog: Spansk, engelsk, fransk, bulgarsk, græsk, portugisisk og tyrkisk.

Den “Transversale Model for Migranter” forsøger at styrke undervisere,
vejledere og trænere i at styrke migranters sociale og økonomiske integration
inden for Europa.
Med dette formal, har de syv partnerorganisationer arbejdet sammen for at
udvikle modellen:
•
•

•

•
•

Identifikationen af mangler i færdigheder.
Fremme den professionelle udvikling af VET underviserer og
vejledningsafdelinger i at validere og anderkendelse af læringsoutputtet for
Migranter.
Designe aktiviteter baseret på den Transversale innovative pædagogiske
tilgang.
Skabe brugbare ressourcer til at udforer og udbrede metodiske tilgange til
at understøtte migranters integration i Europa.
Designe og implementere en innovativ digital platform og praktiske
værktøjer, både rettet mod undervisere og vejledere.

Web link: http://www.transversalmodel.eu/
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Udviklingen og forbedringen
af digitale færdigheder hos
professionelle, virksomheder
og offentlige ansatte som
arbejder med INAF

Titel: LABOUR MARKET BALANCE (Arbejdsmarkedsbalancen)
Ressourcetype: Digitalt værktøj
Land: Denmark
Sprog: Dansk

Arbejdsmarkedsbalancen er et offentligt og online værktøj, lavet af Styrelsen for arbejdsmarked
og rekruttering (STAR). Det tilbyder opdaterede statistikker over hvordan udbuddet af arbejde er
på nuværende tidspunkt.
Databasen bliver opdateret i januar og juli, og er baseret på resultatet af en stor
spørgeskemaundersøgelse omhandlende ansættelsesoplevelser, arbejdsløsheds-statistikker og
jobopslag. På baggrund heraf bliver de forskellige fagområdet kategoriseret på en 5-trinsskala
med værdierne: ”Omfattende mangel på arbejdskraft”, ”Mangel på arbejdskraft”,
”Paradoksproblemer”, ”Gode Jobmuligheder”, ”Mindre gode Jobmuligheder.
I praksis kan værktøjet bruges at nydanskere til at orientere sig, og målrette sin jobsøgning inden
for det fagområde hvor der er størst mangel på arbejdskraft. For professionelle der assisterer
nydanskere i deres jobsøgning, kan værktøjet bruges til at forventningsafstemme med
nydanskeren.
Web link: https://star.dk/en/labour-market-monitoring/labour-market-balance/

Titel: ONLINE TUTORIALS TO JOBNET.DK
Ressourcetype: Værktøj
Land: Danmark
Sprog: Dansk

Hvis man som arbejdsløs i Danmark modtager nogen form for offentlig økonomisk støtte,
inklusiv integrationsydelse, er det lovpligtigt at oprette et online CV i den nationale job og CV
database Jobnet (www.jobnet.dk). Fordi nogle nydanskere har begrænsede digitale
færdigheder og svært ved at lære dansk, forventes det at jobcentrenes ansatte hjælper dem
med at oprette deres online CV på Jobnet.
Behovet for digital vejledning er relativt nyt, og det er ikke alle jobrådgiveres
spidskompetence. Heldigvis har mange A-kasser og Styrelsen for Arbejdsmarked og
rekruttering (STAR) lavet vejledninger til alle de væsentligste ting, herunder hvordan man
logger på jobnet.dk, hvordan man opretter ”Mit-CV” og hvordan man benytter de forskellige
redskaber på Jobnet, såsom oprettelse af et målrettet CV, skrive en god jobansøgning osv.
Mange af disse vejledninger er korte og overordnede, mens nogle af de mere dybdegående
kan kategoriseres som korte kurser. Vejledningerne bliver ofte brugt af jobrådgiverne før og i
løbet af deres arbejde, når de skal hjælpe Nydanskere med at bruge Jobnet. Vejledningerne
bliver også brugt af andre medarbejdere i jobcentrene når de f.eks. afholder
jobsøgningskurser og skal lave generelle introduktioner til det danske jobmarked.
Web link: https://info.jobnet.dk/om-jobnet/jobnet-in-english
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Titel: VIRTUAL COMPANY VISIT
Ressourcetype: Metode
Land: Danmark
Sprog: Engelsk

I de danske Jobcentrer har de udviklet en ny innovative metode, hvorpå MNAR
kan få et indblik i hvordan der ser ud på forskellige danske arbejdspladser.
Jobcenteret er begyndt at bruge Virtual Reality(VT) briller, hvorved de
forbereder de jobsøgende MNAR, på hvad de kan vente sig af den virksomhed
de vil søge arbejde hos. For mange nytilkomne fra forskellige danske kulture,
kan det være f.eks være svært på forhånd at forstille sig hvordan et dansk
plejehjem fungere. Med hjælp fra VT-brillerne, får MNAR de bedst mulige
forudsætninger, for at have en god forståelse af hvordan der arbejdes, og hvad
der forventes af dem på den pågældende arbejdsplads.
Web link: https://www.kl.dk/nyheder/digitalisering-ogteknologi/2020/januar/integration-set-gennem-virtual-reality-briller/
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Ikke-formel træning for at fremme
ansættelsesmulighederne for INAF

Titel: PROJECT 44 POINTS = JOB
Ressourcetype: Program
Land: Danmark
Sprog: Dansk

”44 point = job” er en metode der oversætter et firmas professionelle standarter
og krav, til et redskab der kan måle og visualisere nydanskeres udvikling og
færdigheder. Det er udviklet i Gribskov kommune i samarbejde med KHRS, en
lokal sprogskole mfl. Systemet er opbygget sådan, at når deltagerne har opnået
44 point og færdiggjort et 4 ugers praktikforløb, så er de garanteret almindelig
ansættelse hos KHRS.
Forløbets deltageres progression bliver målt i klaseværelser, der er designet til at
ligne hotelværelser. På den måde skabes der læringsomgivelser der er lig de
arbejdssituationer de vil møde på deres arbejde. Herigennem forbedres
nydanskeres mulighed for ansættelse.
PDF:
https://www.nyidanmark.dk/nr/rdonlyres/4556e82c-8d08-4a3d-ab76245a88a42a5b/0/metodehaefte_gribskovmodellen.pdf
Title: OCN-Method
Ressourcetype: Metode
Land: Danmark
Sprog: Dansk

OCN-metoden er et eksempel på en måde hvorpå man kan få overblik over, og
dokumentere arbejdsrelevante kompetencer. OCN-metoden er også en måde
hvorpå nydanskere kan modtage bevis på formelle såvel som uformelle
færdigheder, opnået gennem eksempelvis jobtræning, kurser og aftenskole.
Værktøjet er brugbart for arbejdsgivere når de skal sammensætte trænings- og
uddannelsesforløb, hvor det tillærte ikke kan dokumenteres igennem det
formelle uddannelsesforløb.
Web link: https://ocn-danmark.dk/
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Titel: QUALIFICATION CARD
Ressourcetype: Udviklingsværktøj
Land: Danmark
Sprog: Dansk

Kvalifikationskortene er et udviklingsværktøj som bruges til at måle
praktikanters færdigheder inden for de arbejdsopgaver, de udfører på
deres praktiksted. Værktøjet giver derved arbejdsgiveren mulighed for
systematisk at følge og forholde sig til praktikantens udvikling i løbet af
hele praktikperioden.
Kvalifikationskortene kan aktivt blive brugt i den løbende dialog mellem
arbejdsiver og praktikant i løbet af kurset. Kvalifikationskortene løber over
en 5-trinsskala, der går fra ”Endnu ikke klaret” til ”I mål”. At have øje for
de praktikspecifikke kompetencer, gør det muligt for vejlederne og
arbejdsgiverne at give konstruktiv feedback om praktikanternes arbejde
og overordnede udvikling. Dette bidrager også til nydanskernes chance
for ansættelse efter endt praktikperiode, fordi de har et konkret mål for
deres udvikling og færdigheder inden for en specifik branche.
Qualification card_Housekeeping Attendant_BC Hospitality Group.pdf.
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Privat-offentligt samarbejde for
at fremme den
beskæftigelsesrettede inklusion

Titel: COMPANY SERVICE
Ressourcetype: Public-Private partnership
Land: Danmark
Language: Dansk

For at understøtte private virksomheders rekruttering, tilbyder jobcentrene 3 forskellige
virksomhedsservices.
Det første værktøj er virksomhedstelefonen, hvilket er en direkte kommunikationsvej mellem
virksomheder og joncentre. Når virksomhederne kontakter virksomheds-telefonen hos jobcenteret, får
de fat i en jobkonsulent, som kan rådgive dem om regler og retningslinjer inden for forskellige typer af
ansættelser (løntilskud, virksomhedspraktik etc.)
Det andet værktøj er den offentlige jobbank, hvor private virksomheder kan slå ledige stillinger op, for
at nå ud til en bredere ud.
The tredje værktøj er er muligheden for at rekruttere gennem virksomhedsservicen. Jobcentrenes
virksomhedsservice hjælper virksomhederne med at matche ledige borgere med jobåbninger. Hvis der
ikke er nogen passende ledige i den pågældende kommune, kan jobcentrene også kontakte
omkringliggende kommuner indtil en passende kandidat til jobbet er fundet.
Web link: https://www.frederiksberg.dk/virksomhed/dine-medarbejdere/hjaelp-til-rekruttering
Titel: SOVI
Ressourcetype: Projekt
Land: Danmark
Sprog: Dansk

SOVI er et projekt der matcher store virksomheder i Danmark med jobparate MNAR. Gennem
et praktikforløb, oplæres den jobparate MNAR at indgå i en normal hverdag på
arbejdspladsen.
Igennem praktikforløbet, bliver MNAR også undervist i sprogundervisning, særligt med fokus
på jobrelevant sprog.
Projektet er målrettet flygtninge, deres familier og andre tosprogede borgere i Danmark, som
endnu ikke er en del af den aktive arbejdsstyrke. Det er et privat-offentligt samarbejde, som
søger at komme både MNAR, jobcentre og virksomhederne til gode.
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Titel: BC Hospitality Group Job Shool
Ressourcetype: Projekt
Land: Danmark
Sprog: Dansk

I januar 2019 påbegyndte BC Hospitality Group (BCHG) arbejdet for at skal deres
jobskole.
Udgangspunktet for at starte jobskolen, var at BCHG var at de ønskede at have
deres eget ”in-house” rengøringspersonale på Hotel Bella Sky i København, og
derfor stod og manglede 150 nye medarbejdere.
Jobskolen blev udviklet in tæt samarbejde med det Københavnske Erhvervshus,
som er en del af Københavns jobcenter. Jobskolen blev oprettet som et 13 ugers
praktikforløb,
som
inkluderede
11
dages
virksomheds-specifik
sprogundervisning, og 10 dages erhvervsrettede undervisningsdage, med fokus
på færdigheder inden for husholdning.
Løbet af det første jobskole forløb (april-juli 2019), blev 32 kandidater med
flytninger og migrant baggrund optaget i jobskoleforløbet. Heraf gennemførte
18 forløbet, og 14 blev tilbudt kontrakt hos BCHG som enten deltids- eller
fuldtidsansatte.
Kandidaterne blev fundet fra 7 forskellige danske jobcentre i Storkøbenhavn. I
løbet af praktikforløbet, modtog kandidaterne integrationsydelse eller anden
offentlig ydelse fra deres lokale jobcenter. Jobcenteret betalte også for både
sprogundervisning og den erhvervsrettede undervisning, såvel som
mentortimer med den kulturelle mentor hos BCHG.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ROa4MaQLmwc&feature=youtu.be
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Accelerering af INAFs
adgang til jobmarkedet

Titel: INDUSTRY PACKAGE FOR REFUGEES
Ressourcetype: Program
Land: Danmark
Sprog: Dansk

Branchepakken er en sammenhængende proces for arbejdsløse, hvor jobcentre og
virksomheder arbejder sammen, for at forberede og træne nydanskere til at varetage et job,
inden for en branche hvor der er mangel på arbejdskraft.
Alle kurser er struktureret med hjælp fra kvalifikationskortene som opstiller individuelle mål,
sådan at nydanskerens løbende udvikling er tilgængelig for alle parter. Branchepakken er
udviklet med udgangspunkt i arbejdsmarkedsbalancen, for at sikre at udviklingen af
færdigheder bliver prioriteret inden for de brancher hvor der er størst mangel på faglært
arbejdskraft.
Web link:
kommuner

https://www.foreningen-nydansker.dk/igu-og-branchepakker/branchepakker-for-

Titel: IGU – BASIC INTERTRATION TRAINING PROGRAM
Ressourcetype: Program
Land: Danmark
Sprog: Dansk

IGU er et resultat af den daske trepartsaftale fra 2016. Programmet var lanceret d. 1 juli 2016
med formål om at det skulle løbe i 3 år. Projektet blev forlænget i 2019.
IGU er målrettet ufaglærte flygtninge og familiesammenførte, som mangler en springbræt til
at komme ind på det danske arbejdsmarked. Målet for IGU er at hjælpe IGU studerende med
at få deres første almene job i Danmark, eller med at komme ind på en formel uddannelse
f.eks. en erhvervsfaglig uddannelse.
IGU programmet strækker sig over 2 år. I løbet af et de to år er IGU eleverne ansat enten
privat eller offentligt, og modtager en IGU studenterløb. De studerende arbejder på deres
arbejdsplads 30 timer om ugen, og modtager undervisning i 7 timer om ugen. De 7 timers
undervisning kan enten dække dansk undervisning, 9 klasses undervisning eller korte
erhvervsfaglige uddannelsesforløb.
I slutningen af IGU forløbet modtager de studerende et diplom, som også giver de studerende
ret til at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse hvis ikke IGU eleverne kommer direkte i job
hos den arbejdsgiver de har være tilknyttet i løbet af uddannelsesforløbet.
PDF file: IGU-folder_EN 2018 satser.pdf
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Titel: FAST TRACK-MODEL
Ressourcetype: Program
Land: Sverige
Titel: Dansk

”Snabbspår” er et nationalt initiativ mellem den svenske regering og forskellige
partnere på arbejdsmarkeder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Ved hjælp af
denne model, har de svenske jobcentre haft held med at afkorte vejen til
faglært arbejde for deres nytilkomne. Ved at følge en grundig procedure for at
finde frem til de nytilkomnes færdigheder, kan de skabe et hurtigt og effektivt
uddannelsesforløb.
Mere end 7000 flygtninge og familiesammenførte personer har været igennem
denne proces, og det har haft stor succes, særligt for rekruttering af kvinder til
sundhedssektoren.
Web link: https://arbetsformedlingen.se/for-

arbetsgivare/rekryteringstjanster/snabbspar-for-nyanlanda
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Succesfuld overgang fra
uddannelse til job

Titel: OLSO HELSFYR-MODEL
Ressourcetype: Program
Land: Norge
Sprog: Dansk

Oslo voksenoplæring Helsfyr har haft stor succes med at uddanne nytilkomne til
at blive pædagoger, kokke og sundhedspersonale. Modellen kombinerer
sprogundervisningen med branchespecifikke kurser og et praktikforløb i løbet af
det første år på uddannelsen. Uddannelsen varer 4 år, og niveauet for
praktikforløbene stiger samtidig med at uddannelsen skrider frem. Indsatsen er
udført i samarbejde med NAV (Den norske arbejds- og velfærdsadministration)
og diverse relevante brancheforeninger.
Web link: https://helsfyr.oslovo.no/

Titel: EXTENDED BASIC COURSE AT SOSU
Ressourcetype: Program
Land: Danmark
Sprog: Dansk

I Danmark har vi i øjeblikket mangel på arbejdskræft indenfor sundhedssektoren,
og der er derfor jobgaranti efter endt uddannelse inden for denne sektor. De
danske SOSU-uddannelser, har dog ret høje adgangskrav. I dansk kontekst, er en
af de størster udfordring, i transitionen fra arbejdsløs til beskæftiget, derfor
fokuseret på adgang til uddannelse og fastholdelse i uddannelsessystemet.
De Danske SOSU-skoler har haft succes med at udbyde et udvidet grundforløb,
der i tillæg til social- og sundheds undervisning, også tilbyder kurser med fokus
på dansk sprog og kultur.
Det grundforløb plejede at være 60 uger, men er blevet forkortet af politiske
grunde. Kurset er nu mere fokuseret på træningen i de egentlige optagelses til
SOSU uddannelsen, hvilket betyder at de kommende studerende, skal leve op til
alle niveaukrav i både dansk og engelsk.
Video: https://youtu.be/kvEyZidTd2g
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Titel: UC PLUS – ADULT EDUCATION
Ressourcetype: Program
Land: Danmark
Sprog: Dansk

UC PLUS er et dansk uddannelsescenter, der både tilbyder danske sprogkurser
og uddannelse inden for transport sektoren. I samarbejde med danske
busselvskaber, tilbyder UC PLUS flygtninge og familiesammenførte på IGU
uddannelser en buschauffør uddannelse på to år. Uddannelsen indebærer både
køretimer til buskørekort og lønnet praktik hos busselvskabet.
Der er typisk gode muligheder for at dem der har deltaget i kurset, bliver ansat
under almindelige vilkår efter end uddannelsesforløb.
Web link: https://ucplus.dk/igu-bus/
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Job mobilitet

Titel: INITIATIVES TO WELCOME AND ACCOMMODATE MIGRANTS BY TOWNS AND VILAGES
Ressourcetype: Good practice
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

En række initiativer er blevet gennemført i tæt samarbejde mellem den Franske
stat og lokale myndigheder. Initiativerne skal understøtte og bakke op om den
interne mobilitet i Frankrig ved både at møde de professionelle behov der er til
stede i lokalmiljøet, og samtidig sætte gang i lokalmiljøet engement i at huse
migranter og skolebørn på tværs af landet.
På det praktiske niveau, tilbyder byer:
• Jobåbninger eller ”take-over” butikker (Bagerier, supermarkeder mfl.).
• Lejligheder med lav månedlig ydelse.
• Områder med uddannelsesmuligheder og institutioner til små børn.
• Foreninger.
• Nem adgang til de lokale sociale tilbud.

Disse initaitiver har til formal at forhindre enkelte overfyldte boligområder, som
allerede har mange sociale udsatte, herunder migranter, flygtninge og
asylansøgere. Projektet forsøger samtidig at udfylde de ledige jobs der er i de
forskellige regioner i Frankrig.
Flere foreninger der hjælper migranter i Frankrig støtter aktivt dette initiativ,
herunder
• France Terre d'Asile.
• Emmaus France.
• Salvation Army.
Derudover var også ”Living at 93 Chapelle” med som støtte.
Web link: https://www.paris.fr/pages/accueil-et-hebergement-des-refugies-4279
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Titel: OFII
Ressourcetype: Good practice
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

OFIL blev oprettet I 2009, og er I dag den eneste statslige myndighed, med
ansvar for legal immigration. Mere end 900 agenter arbejder i enhedens
hovedkontor I Paris, og der findes over 50 regionale delegation og styrelser,
som dækker hele landet.
OFIL understøtter blandt andet virksomheder når de skal introducere en
kommende medarbejder, som har en anden baggrund end fransk. Efter at
arbejdsgiveren tilkendegiver at der er mangel på arbejdskraft, som ikke allerede
findes blandt de franske arbejdsløse. I den situation kan der indgås bilaterale
aftaler med en ung arbejdsløs fra et andet land end Frankrig.

Fordelen: Den unge migrant får praktisk erfaring, med masser af støtte igennem
forløbet. Medarbejderen vil også modtage et diplom eller en anbefaling efter
endt forløb.
Web link: http://www.ofii.fr/recruter-un-travailleur-etranger
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Sociale projekter, virksomheder
med oplæringsprogrammer og
andre succesfulde eksempler på
integrationen af INAF i en
arbejdsproces

Titel: ARASING REALITY ON LOCAL BUSINESS STORIES
Ressourcetype: Good practice
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

Formålet med dette initiativ er at fremme bevidstheden i et specifik nabolag om MNARs
situation, for at motivere identifikationen af relevante jobmuligheder for netop denne gruppe.

Dette opnås ved at sætte lokalmiljøer sammen i et forum hvor de har mulighed for at
observere lokalmiljøet, have kritiske tanker som de kan dele, debattere og samarbejde om at
finde løsninger på hvordan man kan skabe flere jobmuligheder i et lokalsamfund, herunder
jobmuligheder for MNAR også.
Enhver virksomhed, ligegyldig produktet eller godet, skal sættes I en social kontekst. Derfor er
det nødvendigt at tale på tværs af grupper, og skabe gensidig forståelse, samtidig med at man
deler erfaringer og viden om det at drive en succesfuld virksomhed som også er social bevidst.
Web link:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578969/IPOL_STU%282016
%29578969_EN.pdf
Titel: KNOWING THE SOCIAL ECONOMY PHENOMENA
Ressourcetype: Good practice
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

Denne aktivitet er en god måde at klargøre social økonomiske initiativer. Som en del
af en mere vedvarende og sammenhængende verdens, er tendensen til socialøkonomi, også med meget støtte fra de Europæiske institutioner, ved at blive et
stærkt alternativ til den ellers klassiske måde at drive forretning.
Denne aktivitet søger, at præsentere konceptet om social økonomiske initiativer til
forskellige modtagere. For at udbrede social økonomikonceptet, skal modtagerne
aktiverer en række færdigheder, såsom kommunikation gennem diskussion, gøre
plads til kritiske tanker, og på forhånd anderkende fordelene og ulemperne ved
denne nye måde at drive forretning på. Til slut skal modtagerne gennemføre en
online Survey omhandlende en lokal situation, som skal igangsætter deres
nysgerrighed.
Webpage: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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Titel: REFUGEEFOODFESTIVAL
Ressourcetype: Good practice
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

"Refugeefoodfestival” afholdes hvert år i Juni. Her samarbejder flere
nytilkomne kokke og lokale restauranter i 15 byer rundt omkring i verdenen.

Mål:
• Årlige samarbejder mellem nytilkomne kokke og lokale restauranter
• At skabe et springbræt dedikeret til udenlandske kokke
• Køkkentræning gennem SESAME-programmet, hvor flygtninge oplæres i at
arbejde professionelt i et køkken.
Webpage: http://www.refugeefoodfestival.com/
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Læring på jobcentret

Titel: GUIDE FOR EXPLORATION OF SKILLS FOR LEARNING
Ressourcetype: Good practice
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

Følgende værktøj er en guide som karrierevejledere kan bruge. Afhængigt af det
forhold der er mellem karrierevejlederen og den nytilkomne borger, kan
vejlederen udvælge de relevante spørgsmål. Efterfølgende skal vejlederen
dokumentere hvilke behov den nytilkomne menes at have.

Forberedelsen forud for en succesful integration i arbejdsmarkedet, er baseret
på professionel adfærd fra vejlederen side. Dette opnås ved at være opdateret
på færdigheder og værktøjer.

Web link: http://web.mit.edu/cortiz/www/Diversity/TheIntentionalMentor.pdf
Titel: GUIDE FOR THE INTERVIEW FOR LEARNING
Ressourcetype: Spørgeskema og Guide
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

Interviewguides er værdifulde redskaber når man skal vejlede om
jobansøgningsprocessen. Interviewguiden her indeholder mål 3 forskellige
niveauer: Professionelle mål, familie mål, og uddannelsesmål.
Denne metode er meget brugbar for den professionelle karriererådgiver.
Afhængigt af situationen hos den enkelte MNAR, og forholdet til rådgiveren, kan
rådgiveren vælge hvilke spørgsmål han/hun inkluderer. På baggrund af
spørgsmålene og svarene, lægges der derefter en individuel plan. I forbindelse
med videreiver rådgiveren også informationen til de relevante professionelle der
skal hjælpe med, eller orientere om mental støtte, yderligere
uddannelsesvejledning mm.
På den måde skaber man en helstøbt plan for den enkelte.
Web link:
https://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/jsp/dpComplete_1007.htm
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Titel: INTEREST EXPLORATION
Ressourcetype: Spørgeskema for at kortlægge interesser
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

At undersøge hvilke interesse ren MNAR har, er en god måde, at hjælpe dem i
det første stadie af interventionen.
Først skal rådvieren give klare instrukser for hvor hvordan spørgeskemaet
udfyldes. Derefter udfyldes spørgeskemaet alene af MNAR, uden
tilstedeværelse- eller afbrydelse af rådgiveren. MNAR skal gennemlæse
kataloget med de mange verber, og udvælge de verber der matcher deres
interesser. På den venstre side er hvert verbum, er der et bogstav, som står for
den professionelle kategori, hvor den givne interesse er relevant.
Efter spørgeskemaet er udfyldt, tæller rådgiveren de forskellige bogstaver
sammen, for at finde den kategori hvori der falder flest interesser.
Den professionelle bør ikke informere MNAR om hvordan systemet fungere før
efter testen er gennemført. På den måde sikrer man, at spørgsmålene bliver
besvaret udelukkende på baggrund af interesser.
Efterfølgende diskuteres resultaterne.
Web link:
https://www.eoppep.gr/teens/index.php?option=com_tests&view=tepe&Itemid
=332
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Iværksætterevner

Titel: A FUTURE SELF-REFLECTION? LIVING THE DAILY LIFE AS AN ENTREPRENEUR
Ressourcetype: Aktivitet
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

Denne prakis er baseret på baggrund af forretningsejere/arbejdsgiveres
erfarringer, som de har fået igennem stressende tider. Det er erfaringer der er
vigtige at lære af, hvis man vil drive sin egen forretning.
Aktiviteten er designet som et spørgeskema, baseret på iværksætterens daglige
liv. Aktiviten skal besvares i grupper, da flere erfarringer vi skabe en større vision,
for fordre en løsningsorienteret diskussion.
Efter hvert spørgsmål, skal der præsenteres en kontekst for at skabe dybere
forståelse for spørgsmålet og aktiviteten.

Webpage: https://neilpatel.com/es/blog/no-estas-hecho-para-ser-emprendedor/

Titel: PUTTING THE FEET ON (THE ENTREPRENEUR) GROUND
Ressourcetype: Aktivitet
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

Dette er en god øvelse når man ønsker at starte en virksomhed op, for at finde
den mest effektive måde at gå fra idé til reel beskæftigelse.
Denne aktivitet starter med at kontekstualisere hvad virksomheden vil møde,
hvilke begrænsninger der kan forekomme, og hvilke løsninger der er på disse
begrænsninger. Dette gøres gennem en SWOT-analyse. De kommende
iværksættere skal tage det første spadestik, og forklarer deres virksomhed
basalt og ærligt. Efter at have gjort dette, skal de prioritere og strukturer de
kommende trin. Opbygningen af en businessplan tager tid og ressourcer, og skal
være klar, tydelig og detaljeorienteret.
SWOT-analysen er et værktøj, der tilbyder en klar analyse af både indre og ydre
udfordringer for iværksætteren.
Web link: https://www.dummies.com/business/start-a-business/businessplans/how-to-conduct-a-swot-analysis-for-your-business-plan/
46

Titel: WHAT MAKES YOU AN ENTREPRENEUR?
Ressourcetype: Gruppeaktivitet
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

“Hvad gør dig til iværksætter?” er baseret på personlige erfaringer fra flere MNAR: I denne
aktivitet skal der deltage mindst 5 modtagere. Gennem brainstorming, skabes et kritisk blik
på hvilke karakteristika der går ind i definitionen af en ”iværksætter” og hvad der er en
”iværksætter ånd”. Det kræver at deltagerne er villige til at tale op, og at de er i stand til at se
indad og identificere forskellige mønstre.
I slutningen af aktivitet, præsenteres den model EU Kommissionen har lavet, og
sammenlignes med det deltagerne selv har fundet frem til.

Web link: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technicalresearch-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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Tilsending og tilpasning
hos kollegaerne

Titel: BASIC TRAINING OF THE SYSTEMIC VIEW
Ressourcetype: Aktivitet
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

Den basale træning af “SYSTEMIC VIEW” er en refleksionsøvelse, som kan
gennemføres i grupper eller individuelt.
Når MNAR mødes og samarbejder med andre befolkningsgrupper, er det vigtigt
at alles synspunkter kommer til gode, for at opnå et godt forhold mellem
mennesker. Formålet med denne øvelse er at træne de basale færdigheder hos
MNARs kollegaer, så de ved hvordan de bedst muligt understøtter deres MNAR
kollegaer.
Web link: https://www.werweiss.de/frage/was-ist-eine-systemische-beratung

Titel: BUILDING POSITIVE ATTITUDES
Ressourcetype: Aktivitet
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

Denne aktivitet kan gennemføres i grupper eller individuelt. Aktiviteten består af
en øvelse der fokuserer på borgeres attitude i mødet med MNAR kollegaer –
både deres indstilling til at integrere dem, og deres evne til at udstråle en positiv
attitude i deres respektive arbejde.
Målet for denne aktivitet er at vise respekt, at minde borgerne om at alle er
forskellige, og at fremme tolerance, i kommunikationen med MNAR.
Web link: https://ordrecrha.org/ressources/dotation/2016/01/integration-dansune-nouvelle-entreprise-les-lecons-de-l-immigration
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Titel: LIVE IN HERE AND NOW
Ressourcetype: Good Practice
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

Målet med “Lev her og nu!”, er at hjælpe MNAR kollegaer med at have en
positiv attitude på deres arbejdsplads, og vise dem at det kan være en god
oplevelse at gå på arbejde hver dag.
Oplevelsen af at arbejde er noget berigende, vil hjælpe MNAR finde motivation
til at gøre sig umage på arbejdet, og koncentrere sig på livet her og nu, på det
arbejde der har.
Web link: https://informeaffaires.com/regional/ressourceshumaines/travailleurs-immigrants-la-francisation-une-priorite-pour-lintegration
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