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ALMA накратко…
Проектът ALMA: Достъп до езикови методи за
повишаване способностите на мигрантите за
стартиране на собствен бизнес, е проект за европейско
сътрудничество, целящ да насърчи мигрантите да
започнат нов бизнес, да ги вдъхнови и да им предостави
практически насоки необходими за стартиране и
ръководене на успешна компания в условия на нова
културна и езикова среда.
Проектът ще разработи иновативни езикови и
интеркултурни учебни методи и инструменти, чрез
които да помогне на мигрантите в подготовката им
за започване на бизнес. Освен това, ще предостави
иновативни учебни и информационни материали
за преподаватели, доброволци и професионалисти,
работещи с мигранти.

ALMA началото…

През ноември 2019 г., ентусиазиран екип от осем
организации от шест европейски страни (Холандия,
България, Испания, Италия, Швеция и Великобритания)
се събра на първа работна среща, за да обсъди и
договори подробен план и график за изпълнение
на амбициозните цели на проекта и за поставяне на
краткосрочни задачи.
По време на тази първа среща партньорите обсъдиха
и споделиха подробно идеите си за изпълнението на
проекта, а също така анализираха поставените цели и
предстоящите дейности, за да планират следващите
стъпки.
Те се върнаха в своите страни с ясно разбиране и общ
възглед върху изпълнението на проекта и първите
стъпки към постигане на висококачествени резултати.

Основни цели на проекта
Да вдъхнови и повиши уменията на
мигрантите да започнат собствен
бизнес
• Да подобри езиковите и комуникативни
умения на мигрантите в сферата на
предприемачеството.
• Да насочи мигрантите при
изграждането на бизнес умения, като се
имат предвид междукултурните аспекти
• Да осигури възможности за
професионално развитие на учители и
обучители, работещи с мигранти.
•

Първият етап на проекта предвижда
следните задачи:
Да се идентифицират и интервюират активни предприемачи с
мигрантски произход, мъже и жени, които управляват успешно
собствената си фирма.
• Да бъдат представени като ролеви модели, като за целта се
разработят кратки филми за най-успешните предприемачи сред тях.
• Да се изберат мигранти, занимаващи се с предприемачество,
които са се интегрирали успешно, благодарение на езиковите
и интеркултурните си умения и компетенции, реални истории с
истински хора, за да се придобие ясна представа за знанията и
уменията, необходими за започване на собствен бизнес и кои са
най-важните стъпки, които мигрантите трябва да предприемат за
постигането на тази цел.
•

Какво предстои в ALMA...
Втората работна среща ще се състои на 28.04.2020 в Уитстейбъл,
Великобритания.
Партньорите ще представят и обсъдят резултатите от техните
проучвания и избора им на ролеви модели, които ще бъдат заснети
на филми. Освен това ще бъде представена и първата чернова на
методологията и концепцията за дигиталния учебен наръчник.
Проектът ще изпълни в рамките на периода от 01.10.2019г. до 30.10.2021г.

ALMA партньори…

Coöperatieve Pressure Line U.A. (NL) - Coordinator
INTHECITY (NL)
JFdeK (UK)
KU TU (BG)
IFESCOOP (ES)
UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA (IT)
HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND (SE)
Stichting Bij Corrie (NL)
За повече информация за проекта, моля посетете www.almaworks.eu
или се свържете с партньорските организации.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не
носи отговорност за съдържащата се в нея информация.

