ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΑΠ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Tίτλος: INDUSTRY PACKAGE FOR REFUGEESΕίδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Industry Package (branchepakke) είναι μια συνεκτική διαδικασία για τους ανέργους, όπου τα γραφεία
απασχόλησης και οι εταιρείες συνεργάζονται συστηματικά για να προετοιμάσουν και να εκπαιδεύσουν τους
νεοεισερχόμενους για τα καθήκοντα που απαιτούνται στις βιομηχανίες. Κάθε μάθημα είναι δομημένο με τη
βοήθεια καρτών πρόκρισης με συγκεκριμένους στόχους, έτσι ώστε η σταδιακή πρόοδος του εκπαιδευόμενου να
είναι πάντα ορατή σε όλα τα μέρη.
Το πακέτο αυτό αναπτύσσεται με βάση την ανάλυση της αγοράς εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης προτεραιoποιούνται στους τομείς που χρήζουν ειδικευμένου
εργατικού δυναμικού.
Ιστοσελίδα: https://www.foreningen-nydansker.dk/igu-og-branchepakker/branchepakker-for- kommuner

Tίτλος: IGU – BASIC INTEGRATION TRAINING PROGRAM
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά
Το " The Basic Integration Training Program ", στη δανέζικη Integrationsgrunduddannelsen ή στο IGU, είναι
αποτέλεσμα της δανέζικης τριμερούς συμφωνίας από το 2016. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2016 για
τριετές διάστημα και παρατάθηκε το 2019. Το IGU στοχεύει σε ανειδίκευτους πρόσφυγες και συγγενείς που
έχουν επανενωθεί, οι οποίοι χρειάζονται ένα σκαλοπάτι για να αποκτήσουν την πρώτη τους δουλειά στη Δανία
και να γίνουν μέρος του δανεζικού εργατικού δυναμικού. Ο στόχος του IGU είναι να βοηθήσει τον φοιτητή IGU
να πάρει την πρώτη εργασία του στη Δανία ή να ξεκινήσει επίσημη εκπαίδευση, π.χ. μια επαγγελματική
εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα IGU διαρκεί για 2 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του, ο πρόσφυγας απασχολείται ως φοιτητής IGU σε
μια ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία και λαμβάνει έναν ανάδοχο IGU μισθό φοιτητή. Κατά τη διάρκεια της IGU, ο
φοιτητής IGU εργάζεται στην εταιρεία 30 ώρες την εβδομάδα και πηγαίνει στο σχολείο 7 ώρες την εβδομάδα
κατά μέσο όρο. Οι 7 ώρες εκπαίδευσης μπορούν να καλύψουν μαθήματα δανέζικης γλώσσα σε μία από τις
επίσημες δανικές σπουδές, μαθήματα 9ης τάξης ή μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Στο τέλος του IGU, ο
φοιτητής λαμβάνει ένα δίπλωμα, το οποίο του δίνει το δικαίωμα ως απόφοιτος, σε επιδόματα ανεργίας σε
περίπτωση που δεν βρεθεί άμεσα μια θέση εργασίας στην εταιρεία όπου ο φοιτητής IGU έχει τελειώσει IGU του
/ της.
PDF file: IGU-folder_EN 2018 satser.pdf
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Tίτλος: FAST TRACK-MODEL
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Σουηδία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το "Snabbspår" είναι μια εθνική πρωτοβουλία μεταξύ της σουηδικής κυβέρνησης και των εταίρων της αγοράς
εργασίας σε επαγγέλματα με έλλειψη εργατικού δυναμικού. Χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, οι σουηδικές
υπηρεσίες απασχόλησης κατόρθωσαν να μειώσουν τον χρόνο της πορείας των νεοεισερχόμενων προς την
ειδικευμένη εργασία.
Μια πλήρης διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων για τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό, εξασφαλίζει μια γρήγορη
και αποτελεσματικά συγκροτημένη εκπαιδευτική διαδικασία. Περισσότεροι από 7.000 πρόσφυγες και
επανενωμένες οικογένειες έχουν περάσει από τη διαδικασία η οποία είχε μεγάλη επιτυχία στην πρόσληψη
γυναικών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Ιστοσελίδα: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/rekryteringstjanster/snabbspar-for-nyanlanda

32

