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.
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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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