VABILO
Zaključna konferenca
20. september 2019
10-13h, FHM Schwerin
August-Bebel-Str. 11/12
19055 Schwerin

Dobrodošli!
M

noge organizacije, pobude in projekti iščejo načine za uspešno vključevanje beguncev. Projekt Erasmus+ Job to Stay je
posvetil posebno pozornost vključevanju žensk v družbeno življenje in na trg delovne sile v turizmu. Sedaj se projekt počasi
približuje cilju. Zato se želimo ozreti nazaj in izkoristiti priložnost, da idejo projekta popeljemo v prihodnost. Projektni partnerji
bodo podelili svoje ugotovitve in se pogovorili s strokovnjaki iz sveta gospodarstva, politike, znanosti in družbe, da bi našli skupne
načrte za trajnostno izvajanje skupnega cilja.

O

d 1. oktobra 2017 je devet mednarodnih partnerjev

iskalo uspešne načine za vključitev begunk v socialno življenje
in na trg delovne sile. Interdisciplinarna projektna ekipa je
zbrala veliko uspešnih zgodb; številne ženske in tudi nekateri
moški so že trajnostno vključeni na trg delovne sile v turizmu.

P

raznujmo skupaj: ljudje iz gospodarstva, družbe,

izobraževanja in politike, ki vas ta tematika zanima, ste
vabljeni na zaključno konferenco projekta Job to Stay 20.
septembra 2019. Konferenca bo odprla vrata skupni
izmenjavi izkušenj pri vključevanju beguncev, senzibilizacijo
na vseh stopnjah, kakor tudi predstavitev primerov uspešnih
projektov, ki so lahko vodilo za vse nadaljne. Predstavljeni
bodo rezultati projekta Job to Stay, predstavljen bo tudi
celovit pogled na integracijo begunk z vidika delodajalcev in
zaposlenih. O svojih izkušnjah v zadnjih letih bo poročalo tudi
Ministrstvo za socialne zadeve, vključevanje in
enakopravnost iz Meklenburg-Pomorjanskega. Program
konference je priložen.

Seznanili se boste z vsemi rezultati projekta Job to Stay, kot
je Izkaz usposobljenosti Job to Stay. Ta dokument bo
poenostavil postopek iskanja enega od petih primernih
delovnih mest za begunce na področju turizma. V okviru
projekta se je izkazalo, da obstaja potreba po usposabljanju ki
se nanaša na jezikovne in kulturne razlike. Gradivo vsebuje
tudi smernice ze reševanje, ki olajšajo delo in predstavljajo
bolj prilagodljiv instrument za vse. Zelena knjiga "Job to stay"
vsebuje še nekaj primerov dobrih praks iz različnih evropskih
držav in daje širši vpogled v podobne pobude.

Obiskovalce bodo navdušila zanimiva spoznanja, poročila
o napredku ter izmenjave mnenj v živo. Vsi rezultati
projekta Job to Stay so na voljo tudi v obliki brezplačnih kopij
za vse udeležence. Z zanimivim programom vas z veseljem
vabimo na našo skupno zaključno konferenco!
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Program
09.30

Registracija

10.00

Otvoritev konference (Silke Hoffmann, organizacijski vodja FHM)

10.05

Pozdrav (Ulrike Just, kordinator vzgoje za begunce v mestu Schwerin)

10.15

Kratek opis projekta Job to stay (Prof. Dr. Ulrike Fergen, FHM)

10.30

Izkaz usposobljenosti Job to Stay (Dr. Michael Schwaiger, CEO E.N.T.E.R.)

10.45

Kako v resnici poteka integracija begunk – perspektiva beguncev
(Marilou Breda, projektni vodja združenja Association Odyssée)

11.00

Integracija beguncev s perspective delodajalca
(Nora von Gwinner, CEO Boulevard Hotel)

11.15

Spodbujanje in integracija migrantov kot podjetnikov in strokovnjakov za MSP
(Dr. Jürgen Hogeforster, Senior projektni vodja Hanse Parlament)

11.30

Odmor za kavo

12.00

Razprava: Dobre prakse vključevanja beguncev
Udeleženci (seznam bo prilagojen):
- IHK Projektgesellschaft Ostbrandenburg mbH (Hartmut Schäfer, vodja izobraževalnih in mednarodnih projektov)
- Hotel Boulevard Schwerin (Nora von Gwinner, CEO)
- Dr. Thies & Partner (Dr. Gunnar Thies, odvetnik in lastnik hotela)

- Ministrstvo za socialne zadeve, vključevanje in enakopravnost Mecklenburg-Pomorjansko (Dagmar
Kaselitz, Komisar za vključevanje)

- Univerza na primorskem Universita del litorale (Prof. Dr. Mitja Krajnčan)
13.00

kosilo
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Vas zanima?
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na zaključni konferenci projekta Job to Stay.
Veselimo se različnih gostov - bodisi iz sveta gospodarstva, znanosti, izobraževanja, politike, socialnega dela ali
izvajalcev različnih projektov. Vsi prisrčno vabljeni!
Bodite del razprave, izkoristite priložnost za izmenjavo izkušenj s podobno mislečimi. Zaključna konferenca bo potekala
v dvorani Fachhochschule des Mittelstands (FHM) – na Univerzi uporabnih znanosti v Schwerin-u.
Zahvaljujemo se vam za prijavo do 16. septembra 2019. Prosimo, kontaktirajte nas preko e-naslova, fax-a ali telefona:

Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

Frau Valerie Elss M.Sc.

Frau Pia Winkler M.A.

Tel: 0385 742 098 16

Tel: 0385 742 098 214

Fax: 0385 742 098 22

Fax: 0385 742 098 22

Mail: elss@fh-mittelstand.de

Mail: winkler@fh-mittelstand.de

Prijava na zaključno konferenco projekta Job to Stay, FHM Schwerin, 20. septembra, med
10. in 13. uro

☐ Da, želim se udeležiti konference (skupina ___ oseb).

Ime:
Organizacija/podjetje:

☐ Na žalost se ne morem udeležiti konference.

_____________________

___________________________

Datum

Podpis
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