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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