MAGUNKRÓL
CIOFS-FP (projektvezető): nonprofit szervezet, számos tevékenységgel, mint például:
szakképzés, pályaválasztási tanácsadás, helyi vállalkozásoknak és sajátos szükségletekkel rendelkezőknek nyújtott szolgáltatások. Tréningeket, szakmai műhelyeket, nemzetközi
cseréket szervez, kutatást végez és munkára irányuló szolgáltatásokat nyújt.
www.ciofs-fp.org
tpiacentini@ciofs-fp.org
DOCUMENTA: nonprofit szervezet, amely az „alkalmazott társadalmi kutatás” területén
tevékenykedik, és fő célja a fenntartható helyi fejlődés egy modelljének bevezetése.
www.documenta.es
gemad@documenta.es
CEFIR: nonprofit szervezet, amelynek célja a közösségek és emberek kulturális, szakmai és társadalmi támogatásának népszerűsítése.
Fő tevékenységek: interkulturális tréning és oktatás.
www.cefir.fr
mvanlancker@cefir.fr
GSUB projektegesellschaft mbH: Berlin Városa munkaközvetítő tevékenységeinek
támogatására jött létre, idővel számos közszolgáltatást nyújtó ügyfél nevében eljáró szolgáltató képviseletté nőtte ki magát. A szervezet a foglalkoztatás, oktatás,
vállalkozások fejlesztése, ifjúsági és integrációs politikák területén fejt ki aktív tevékenységet.
www.gsub.de
reiner.aster@gsub.de
Budapest Esély Nonprofit Kft.: mentor- és munkatanácsadói támogatást, szakképzést,
kulcskompetenciák fejlesztését nyújtja a munkanélkülieknek, továbbá támogatott foglalkoztatási formákat ajánl számukra.
www.pestesely.hu
garadnay@pestesely.hu
ZSI: tudományos intézet, vezető szerepet vállal Európában a szociális innováció előrehaladása érdekében. A ZSI egyik kulcstevékenysége a tudományos szakértelem és a
lényeges gyakorlatok támogatása révén a társadalmi, kulturális és gazdasági integráció előmozdítása Európában.
www.zsi.at
foerschner@zsi.at
KAPCSOLAT
További információ:
Honlap: http://lecim.ciofs-fp.org
E-mail: meszarosa@pestesely.hu
Tel.: 06-1-476-1930

LEARNING CITIES FOR MIGRANTS
INCLUSION

TANULÓ VÁROSOK
A BEVÁNDORLÓK
BEILLESZKEDÉSÉÉRT
4. Kulcstevékenység
Eredmények terjesztése és felhasználása
Projektazonosító: 504814-LLP-1-2009-1-IT-KA4-KA4MP

A LeCiM projeKt
A LeCiM a társadalmi beilleszkedést előmozdító projekt, amelynek célja, hogy bevonja a szakpolitikák döntéshozóit, a helyi hatóságokat, valamint az érdekelt közszereplőket, civileket és magánszemélyeket a bevándorlók beilleszkedését célzó
európai szintű jó gyakorlatok terjedésébe, terjesztésébe.
A projekt különös hangsúlyt helyez arra, hogy a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos
jó gyakorlatok integrálódjanak a jóléti politikák stratégiáiba és akcióiba. Fontos, hogy
adaptálhatóak legyenek olyan, célzott beavatkozások, mint a tréningeket, a munkába
helyezést, a kulturális közvetítést, a lakáspolitikát stb. támogató intézkedések.
A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy a témában érdekelt három befogadó városban, a sajátos és kinyilvánított szükségleteknek megfelelően kerüljön bevezetésre a három legjobb gyakorlat.
A kutatási tevékenységeket és egy összpontosított kapcsolat-felvételi szemináriumot követően a legjobb gyakorlatok az alábbi városok között kerülnek átadásra:
Berlinből (Németország) Cataniába (Olaszország)
Dunkerque-ből (Franciaország) Santanderbe (Spanyolország)
Bolognából (Olaszország) Budapestre (Magyarország)
A három legjobb gyakorlat a projekt nemzetközi partnersége közül került kiválasztásra, a bevándorlók társadalmi beilleszkedésének területén elért korábbi
sikeres tapasztalatok alapján.
A három befogadó város a partnerszervezetek által elvégzett, a helyi bevándorlók
szükségleteivel, illetve a társadalmi beilleszkedést segítő beavatkozásokkal kapcsolatos felmérés alapján került meghatározásra.

PROJEKTCÉLOK
– Az olyan helyi partnerségek fejlesztése és kapacitásnövelése, amelyek a
bevándorlók társadalmi és gazdasági beilleszkedésének érdekében a felnőtt
bevándorlókkal képzési tevékenységeket is tartalmazó fejlesztési terveket
készítenek és hajtanak végre (egyéb programokkal ötvözve).
– Megismertetni a bevándorló népesség érdekében végrehajtott sikeres
kezdeményezéseket a legfőbb szakpolitikai döntéshozókkal, a hatóságokkal és a
közalapok kezelőivel, a helyi önkormányzatokkal, annak érdekében, hogy a helyi
kezdeményezések és a szakpolitika között kapcsolat és hatékony együttműködés
jöhessen létre, amely eredményességét a közalapok helyes felosztása támogatja.
– Egy asztalhoz ültetni az összes érdekelt szereplőt, a bevándorlók képzésével
foglalkozóktól a jóléti rendszer képviselőiig, a hálózatok és a helyi fejlesztési
társulások ernyőszervezetei (hatóságok, helyi fejlesztési ügynökségek stb.)
menedzsmentkapacitásának nonprofit, részvételen alapuló fejlesztése érdekében.

PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK
Kutatások, nemzetközi találkozók, helyi műhelytalálkozók, tapasztalatátadó
tevékenységek, támogató szolgálat, tanulmányutak, fórumok

KIKNEK SZÓL A PROJEKT?
A LeCiM projekt érdekes lehet …
… a bevándorlók társadalmi beilleszkedésében érdekelt hatóságok, civil szervezetek,
helyi szereplők, fejlesztési ügynökségek vagy kutatók számára,
… a bevándorlók beilleszkedésének elősegítése érdekében szakpolitikai vagy
intézkedésekkel kapcsolatos ötleteket, támogatást keresők számára,,
… azoknak a városoknak, ahol a bevándorlási jelenség éppen csak elkezdődött, és
szükség van a kirekesztés és a rasszizmus megelőzésére,
… azoknak, a szakembereknek, szakpolitikusoknak, akiknek ötletekre van szüksége
a bevándorlókat vagy más kisebbségi csoportokat érintő sajátos témákban, mint
például: szociális lakhatás, képzési programok, Roma beilleszkedés, munkába
helyezés stb.,
… a bevándorlókkal foglalkozó szervezeteknek, amelyek nagyobb láthatóságot
szeretnének elérni.

A TANULMÁNYUTAKRÓL

A LeCiM projekt Cataniába, Budapestre vagy Santanderbe szervezett
tanulmányutakon való részvétel lehetőségét nyújtja az érdeklődő európai
hálózatoknak, hatóságoknak, azzal a céllal, hogy megossza a bevándorlók társadalmi
beilleszkedését célzó, integrált modellek tapasztalatátadási folyamatairól szerzett
tudást.
A LeCiM projekt 2010. januárjában kezdődött és 2011. decemberében ér véget.

