Medborger- og sociale
kompetencer

Titel: MIGRANT TALENT GARDEN
Ressourcetype: Projekt
Land: Island, Liechtenstein, Norge
Sprog: Engelsk

Haveprojektet for migranter er lavet for at hjælpe migranter med at finde et
job. Ved at arbejde med de mange barrierer såsom dårlige sprogkundskaber
og fremmede sociale, økonomiske og juridiske rammer gennem en pragmatisk
tilgang, bliver ideer omsat til praksis. Dokumentet er struktureret i to dele:
Det første inkluderer en analyse af 21 gode praksisser, 18 studiebesøg, en
spørgeskemaundersøgelse og interviews med 15 migranter. Anden del
præsenterer retningslinjer til at iværksætte og opstarte en ’business hub’ med
et inkubationsprogram på 24 måneder for entreprenører fra andre lande end
EU. Dette har til formål at udvikle strategier til at forbedre kompetencer
gennem undervisning og dermed booste iværksættelsen af nye virksomheder
for at reducere arbejdsløshed blandt migranter.
PDF file: https://migrantgarden.eu/

Title: ITINERARIES AND RESOURCES FOR MIGRANTS & REFUGEES’ EMPOWERMENT AND INTEGRATION
Ressourcetype: Projekt
Land: Italien, Spanien, Cypern, Tyskland, : Italy, Spain, Cyprus, Østrig og Frankrig
Language: English

MigrEmpower er et Erasmus+-projekt, der har til formål at understøtte
migranter og flygtninge i deres inklusionsprocesser samt at medvirke til en bedre
sameksistens i deres respektive værtslande. Seks EU-lande har udarbejdet
metodiske og brugbare interventions-værktøjer til medarbejdere i
modtagelsessektoren, således at de kan iværksætte vejledning,
kompetencevurderinger og selvevalueringer samt hjælpe med empowerment
for migranterne. Der er udarbejdet en vejlednings- og evalueringsmanual samt
en uddannelsesplan for at forbedre sociale, relationelle og samfundsmæssige
kompetencer. Der anvendes uformelle tilgange med fokus på teambuilding, at
lytte aktivt og at kommunikere tydeligt. Ud over at tilegne sig viden om, hvordan
man kan være en aktiv samfundsborger, lærer migranterne også at anvende
redskaberne i deres nuværende situation, for eksempel gennem frivillighed og
samfundsdeltagelse med fokus på problemløsning og konfliktløsning, hvilket i
sidste ende kan gavne deres jobsøgning.
PDF: https://migrempower.eu/elearning/
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Titel: NEW BEGINNINGS – A collection of Methods to Support diversity in communities
Ressourcetype: Samling af aktiviteter ii pjece

Land: Sverige, Østrig, Slovakiet, Tjekkiet
Land: Engelsk

Migranter og flygtninge blev involveret i processen med at skrive denne guide
gennem flere møder, hvor de fortalte om deres udfordringer med inklusion. Formålet
er at skabe inkluderende og imødekommende multikulturelle miljøer. Pjecen
inkluderer fleksible aktiviteter, der har fokus på integration gennem forskellige
metoder – f.eks. miljøundervisning; dannelse af imødekommende kultur; dannelsen af
en inkluderende global retfærdighedsbevægelse; opbyggelsen af lokalsamfund mm.
Workshoppene har eksempelvis til formål at skabe opmærksomhed omkring
energiforbrug og naturoplevelser som noget, der kan forene mennesker. De giver
mulighed for, at migranterne og flygtningene kan dele deres kultur, traditioner og
religion med lokale ved at reflektere over klima- og miljøudfordringer i skabelsen af et
sundt samfund.
PDF:
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file2079/booklet_EN.pdf
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