EXEMPLAR
UUTISKIRJE 1
HAUSSA PAREMPI ELÄMÄ –
IDEA PROJEKTIN TAKANA

TERVETULOA LUKEMAAN
EXEMPLAR-PROJEKTIN ENSIMMÄISTÄ
UUTISKIRJETTÄ!
Kirjeen aiheet:
• Projektin idea
• Projektikonsortion jäsenet
• Ensimmäinen projektikokous

Viime vuosikymmeninä yhä enemmän
ihmisiä on alkanut muuttaa toisiin maihin
löytääkseen paremman elämän. Lähivuosina
olemme nähneet maahanmuuttajien määrän
nopean kasvun useimmissa Euroopan
maissa.
Yleinen haaste on, että vaikka useimmat
heistä löytävät työtä tai saavat taloudellistea
apua
uudesta
isäntämaasta,
maahanmuuttajat ovat usein tavalla tai
toisella eristyksissä yhteiskunnasta. Joskus
syynä voi olla kulttuurinen tai kielimuuri,
toisinaan taas se tosiasia, että nyt kun
Euroopassa
on
meneillään
myös
taloudellinen kriisi, osa ihmisistä on
muuttunut
muukalaisvastaisemmiksi
ja
konservatiivisemmiksi.
Kuinka
maahanmuuttajanuoret voivat siis integroitua
maanosaamme ja antaa oman panoksensa
paikallisiin yhteisöihin?
Kaiken
kaikkiaan
siirtolaistilanne
työmarkkinoilla ei ole kovin huono. Toisaalta,
jos he ovat halukkaita löytämään työn – ja
osaavat paikallista kieltä – ei sen
löytämisessä
yleensä
ole
ongelmaa.
Toisaalta kyseessä ovat usein huonommin
palkatut, mutta tärkeät työtehtävät, kuten
hoitotyö tai taloudenhoito.

Usein taidokkaat siirtolaisammattilaiset eivät voi
työskennellä omalla alallaan riittämättömän
kielitaidon ja kontaktien puutteen takia. Kaikki
edellämainittu lisää sosiaalisen syrjäytymisen ja
eristäytymisen riskiä.
Juuri tästä syystä EXEMPLAR -projekti on
aloitettu. Päämääränämme on vertailla parhaita
käytäntöjä eri puolilla Eurooppaa ja löytää
ratkaisut uudelle kurssille jonka avulla nuortet
maahanmuuttajat voivat tulla integration
suunnannäyttäjiksi
ja
ohjata
muita
maahanmuuttajia
ympäri
eurooppaa
sopeutumaan
paikalliseen
yhteisöön
ja
ylittämään tiellään olevat esteet.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien
tietojen mahdollisesta käytöstä.

TIETOA
PROJEKTISTA
MITÄ HALUAMME
SAAVUTTAA?
"Exemplar - Young Migrant Integration
Leaders" (Nuoret maahanmuuttajien
kotouttamisjohtajat) on Erasmus+
Aikuiskoulutuksen rahoitusohjelman
rahoittama projekti. Sen aiheena on
tarvittavan sillan rakentaminen vastaanottajaja maahanmuuttajayhteisöjen välille. Projektin
toimenpiteiden selkeät pääkohderyhmät ovat:
•

•

Täydennyskoulutus etulinjan aikuis- ja
yhteisökoulutushenkilöstölle ja
erityisesti heille, jotka työskentelevät
maahanmuuttajia tukevissa
organisaatioissa
Kotouttamisjohtajien opetusohjelma ja
resurssikokoelma partnerimaissa
asuville nuorille jäsenille.

Mikä sitten on innovatiivista EXEMPLARprojektissa? Tavoitteenamme on tukea
maahanmuuttajia kehittämään oman
perintönsä, sekä uuden isäntämaansa
kulttuuriperinnön arvostusta. Kehittämällä tätä
tietoisuutta eurooppalaisesta perinnöstä ja
arvoista, voimme saavuttaa sosiaalista
yhtenäisyyttä maahanmuuttaja- ja
isäntäyhteisöjen välillä. Nuorten
maahanmuuttajien joukon kouluttaminen
johtamaan integraatioprosessia on aito
alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa
maahanmuuttajien kotouttamiseen.

PROJEKTIPARTNERIT
Projektia kehittää seitsemän partneria
seitsemästä EU-maasta:
•
•
•
•
•
•
•

JUGEND- UND KULTURPROJEKT
E.V. (Saksa),
The Rural Hub (Irlanti),
ALIANCE LEKTORŮ a
KONZULTANTŮ (Tsekki),
Hub Karelia Oy (Suomi),
Auxilium (Itävalta),
SEAL Cyprus (Kypros),
INNEO (Puola).

Organisaatiot ovat eri kokoisia ja
erityyppisiä, mikä on eduksi tehokkaan
yhteistyön kehittämisessä. Säännölliset
projektikokoukset auttavat jatkuvaan
sitoutumiseen projektiin ja keskittymiseen
sen päämäärien saavuttamiseen.
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TULOSSA SEURAAVAKSI..

1. PROJEKTIKOKOUS
IRLANNISSA

Seuraavina kuukausina tulemme:
•

•

ALOITUSKOKOUS VIRGINIASSA
"Exemplar - Young Migrant Integration Leaders"
– projektin aloituskokous pidettiin Virginia ssa
(Irlanti) 10. Syyskuuta 2018. Kokouksen
isäntänä toimi irlantilainen partneri Rural Hub.
Kokous alkoi projektipartnereiden
tervetulotoivotuksilla ja esittelyillä.
Koordinaattori esitti projektin
kehityssuunnitelman, ml. suunnitellut määräajat
ja tehtävien jaon partnereiden välillä. Partnerit
keskustelivat tehtävistä, keskittyen erityisesti
ensimmäiseen tuotokseen, sekä viestintä- ja
arviointisuunnitelmiin ja projektin
hallinnointitoimiin.

•

Jatkamaan työtä Tuotoksen 1 –
Kotouttamisjohtajien opetusohjelma
aikuiskouluttajille - kehittämiseksi
Jatkamaan Tuotoksen 2 –
Kotouttamisresurssikokoelma nuorille
maahanmuuttajayhteisöjen jäsenille–
- kehittämistä
Tapaamaan jälleen helmikuussa 2019
käydäksemme läpi projektin
seuraavia askeleita

NÄIN LÖYDÄT MEIDÄT
VERKOSTA

Toisena päivänä jatkettiin keskustelua tulevien
tuotosten muodosta. Lopuksi kokouksesta
tehtiin yhteenveto ja Rural Hub myönsi
osallistumissertifikaatit.

Verkkosivustomme:
http://exemplars.eu
Seuraa Facebook-sivuamme:
https://www.facebook.com/
exemplars/
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