Utgåva 1, december 2019

ALMA i korthet...
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.

ALMA kick-off möte...
I november 2019, möttes ett entusiastiskt team från 8
organisationer från sex europeiska länder (Nederländerna,
Bulgarien, Spanien, Italien, Sverige och Storbritannien) för ett kickoff möte för att diskutera och enas om den detaljerade planen
för projektets genomförande och tidsplanen för att uppfylla de
ambitiösa projektmålen och för att enas om kortsiktiga uppgifter.
Under detta första möte diskuterade partnerna och delade idéer
om projektets genomförande i detalj, och analyserade även de
fastställda målen och kommande aktiviteter för att planera
nästa steg.
De återvände med förhoppningsvis en tydlig förståelse och
gemensam syn på projektets genomförande och de första stegen
mot att uppnå resultat av hög kvalitet.

De viktigaste projektmålen
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.
•

I den första projektetappen planeras följande uppgifter
•

Att identifiera och intervjua aktiva entreprenörer med invandrarbakgrund som
framgångsrikt driver egna företag

•

Att presentera dem som förebilder och att utveckla filmade intervjuer av de
mest intressanta entreprenörerna

•

Att välja entreprenörer med invandrarbakgrund som har integrerats väl tack vare
sitt språk och sin interkulturella kompetens,

Vad är nästa steg inom Alma...
Det andra arbetsmötet kommer att äga rum den 27 april 2018 i Whitstable,
Storbritannien.
Partnerna kommer att presentera och diskutera resultaten och urvalet av
förebilder som ska filmas, dessutom kommer det första utkastet till ett
metodkoncept att presenteras och det första utkastet om ett koncept för ett
”ALMA digital Learning Kit”.
Projektet kommer att pågå från 1 oktober 2019 till 31 oktober 2021.

ALMA 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..

