Projektet ALMA:
”Metoder för att utveckla språklärande för att
öka nyanländas förmåga att starta eget företag”
är ett europeiskt samarbetsprojekt som även syftar
till att inspirera och förse nyanlända med praktiska
råd och stöd för att starta och driva ett framgångsrikt
företag i ett nytt kulturellt och språkligt sammanhang.
Projektet kommer att utveckla innovativa språk- och
interkulturella inlärningsmetoder för att förbereda
nyanlända att starta ett företag och även ge
utbildare, volontärer och yrkesverksamma som
arbetar med nyanlända, innovativa inlärnings-och
informationsmaterial.

Syftar till
• Att inspirera nyanlända att utveckla sina färdigheter för att skapa
sin egen verksamhet
• Att förbättra nyanländas språk-och kommunikationsförmåga med
koppling till entreprenörskap
• Att vägleda nyanlända vad gäller att bygga upp affärsfärdigheter
med hänsyn till interkulturella aspekter
• Att ge möjligheter till professionell utveckling för professionella som
arbetar med att ge nyanlända stöd

Resultat
• Inrättande av ett nätverk av intressenter i partnerländerna och i länder
utanför partnerskapet
• Forskningsverksamhet i alla partnerländer för att identifiera och välja
specifika exempel på aktiva entreprenörer med invandrarbakgrund
• Identifiering av förebilder och utforma fallstudier
• Utveckling av digitala berättelser/filmade intervjuer av de förebilder
som valts ut
• Utveckling av interkulturell och språklig metodik med fokus på
de specifika kunskaper och färdigheter som krävs för nyanlända
entreprenörers kompetens
• Utveckling av ”ALMA Digital Learning Kit”- en omfattande interaktiv
e-learning plattform för att ge nyanlända ett utvecklat språk
och interkulturell kompetens som behövs för att underlätta
entreprenörskap
• Stöd och support av ”ALMA Learning Kit” i Bulgarien, Sverige, Spanien,
Italien, Storbritannien och Nederländerna
• Utveckling av ”ALMA Pocket guide” - 6 praktiska guider för nyanlända
entreprenörer
• Organisering spridningskonferenser/workshops i 6 länder

PARTNERS
Coöperatieve Pressure Line U.A. (Nederländerna) - koordinator
INTHECITY (Nederländerna)
JFdeK (Storbritannien)
KU TU (Bulgarien)
IFESCOOP (Spanien)
UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA (Italien)
HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND (Sverige)
Stichting Bij Corrie (Nedeländerna)
För mer information om projektet, vänligen besök www.almaworks.EU,
eller kontakta projektpartnerna.

Projektet har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation
återspeglar endast upphovsmannens åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig
för all användning som kan göras av den information som finns där.

