ONDGO
ai

Projekto partneri

www.meathpartnership.ie

www.cardet.org

ENTERPRISE IN MOTION

www.vdu.lt

www.oxfamitalia.org

Jei dirbate profesinio rengimo ar bendrai
švietimo srityje ir norėtumėte prisidėti prie
projekto ONDGO vykdymo, kreipkitės šiuo
adresu:
Vytautas Magnus University
K. Donelaičio g. 58
LT-44248 Kaunas, Lithuania
Tel. +370 37 327 986
Email: international@vdu.lt
ONDGO

www.sfedisolutions.co.uk

ON-D-GO Project
Self-ﬁnancing Partner

www.alice.ch

www.best.at

Co-Funded by
the Erasmus+ Programme
of the European Union

Šis leidinys ﬁnansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Leidinys atspindi tik autoriaus
požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą. [Projekto Nr.: 2017-1-IE01-KA202-025694]

Perkeltų asmenų (migrantų, pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų)
įgūdžių, reikalingų ieškant darbo, gerinimas
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Ekonominė migrantų integracija yra viena iš ES
prioritetinių sričių sprendžiant migracijos politikos
problemas. Ypač svarbu sudaryti sąlygas legaliems
migrantams ir pabėgėliams gauti reikalingas žinias bei
ugdyti gebėjimus, kurie padėtų jiems užsitikrinti tvirtą
pagrindą bei pragyvenimo šaltinį, o taip pat kurtų
pridėtinę vertę.
Projekto ONDGO tikslas – remti ekonominę migrantų
integraciją. Siekiant įgyvendinti šį tikslą bus sukurta
specialiai migrantams pritaikyta verslumo mokymų
programa bei parengta lanksčiai ir lengvai taikoma
mokymų medžiaga. Šios priemonės prisidės prie
mokymų vadovų ir specialistų darbo tikslų įgyvendinimo,
padės užtikrinti migrantų integraciją bei palaikyti nuolatinį mokymąsi.

Tikslai ir uždaviniai
Pagrindiniai projekto ONDGO tikslai:
Skatinti nuolatinį profesinio mokymo vadovų,
dirbančių su migrantų integracija bei švietimu,
tobulėjimą;
Padėti migrantams, norintiems pradėti savo
verslą;
Integruoti migrantus į visuomenę bei skatinti
socialinę jų įtrauktį.
Įgyvendinant projektą bus siekiama šių tikslų:
Skatinti profesinį mokymų vadovų bei su
migrantais dirbančių specialistų tobulėjimą
verslumo bei mobilaus mokymosi srityse;
Mokymų medžiaga sukurta atsižvelgiant į
specialistų rekomendacijas ir verslių migrantų
poreikius.
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Verslumo mokymų programa ir informacijos
išteklių rinkinys migrantų verslumui skatinti;
Nauja kvaliﬁkacijos kėlimo programa mokymų
vadovams, susijusi su migrantų verslumo
skatinimu.
Projekto ONDGO e-mokymosi platforma,
kurios pagalba bus skatinamas nuolatinis tiek
mokymų vadovų, tiek migrantų mokymasis;
Projekto ONDGO strateginis dokumentas,
analizuojantis projekte dalyvaujančių
partnerių patirtis bei teikiantis
rekomendacijas, kaip keisti esamas veiklos
kryptis.

