Издание 1, януари 2016

www.workit-project.eu

WorKit накратко…
Имигрантите в Европейския съюз често се изправят пред трудности, когато търсят работа в
приемната страна поради недостатъчно владеене на местния език, ниско ниво на
образование, липса на опит на местния пазар на труда, оскъдна информация за това как и
къде да търсят работа и т.н.
Организации от пет европейски държави (България, Испания, Италия, Обединеното
Кралство и Холандия) работят на транснационално ниво върху проекта WorKit, за да
обменят опит и да подпомогнат интеграцията на пазара на труда на имигранти.
WorKit разработва Учебно помагало за трудова интеграция на имигранти, придружено
от инструменти за онлайн и офлайн обучение, което помага на имигранти да придобият
езикови умения, свързани с пазара на труда, и да им предостави непосредствена езикова
подкрепа в процеса на търсене на работа. Продуктът ще бъде предоставен безвъзмездно на
имигранти и организации, работещи с имигранти.

В началото на декември 2015 г., ентусиазиран екип от партньори се събра в Ланкастър,
Обединеното Кралство, за да стартира проекта. Партньорите представиха примери на добри
практики от държавите си, обмениха идеи и опит и разработиха подход за въвличане на
релевантни организации и хора в проектните дейности.

WorKit цели:






да улесни достъпа на имигранти до пазара на труда
да развие езикови и комуникативни умения, необходими за намиране на работа
да предостави информация за възможности за работа в приемната страна
да пренесе успешни модели и практики, както и да разработи нови продукти за
неформално езиково обучение на имигранти
да подобри капацитета на организации и обучители, работещи за интеграцията и
езиковото обучение на имигранти

Първият проектен етап предвижда следните дейности:






Създаване на фокус групи с представители на мигрантски организации, езикови
преподаватели, доброволчески организации и т.н.
Провеждане на анализ на нуждите сред имигранти, професионалисти и
доброволци с цел събиране на информация от първа ръка относно нуждите и
уменията, необходими за интеграция на имигранти на пазара на труда
Селектиране на добри практики, предоставящи подходи за успешна социална и
трудова интеграция на имигранти
Разработване на дидактически подход за развиване на езикови и комуникативни
умения, свързани с пазара на труда
Разработване на концепция за езиковите материали, както и насоки за обучители
за прилагане на разработените материали с учащи

Какво следва в WorKit…
Втората проектна среща ще се проведе на 8-9 февруари 2016 г. в Сиена, Италия, където
партньорите ще обсъдят резултатите от проведения анализ на нуждите и ще положат
основите за разработването на методическата рамка на проектните продукти.

Проектни партньори:
PRESSURE LINE (NL) – координатор
DONA DARIA (NL)
UNISTRASI (IT)
TRADIGENIA (ES)

JEST (BG)
MI GEN (UK)
INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL)
EURORESO

За повече информация за проекта, моля посетете www.workit-project.eu или се свържете с:

ДЖЕСТ ЕООД
бул. Витоша 52, София 1000, България
тел: 02 / 981 61 43
email: raya.stanachkova@gmail.com

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на
нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена
отговорност за използването на съдържащата се в нея
информация.

