
 

REZULTATY 
 
 
 
Projekt zapewnia realizację Programu 
Obserwacji Kompetencji (Competences 
Shadowing Program), który wykracza poza 
obserwowanie i pozwala na praktyczne 
zaangażowanie migrantów w wybranym 
obszarze pracy zgodnie z konkretnymi 
kompetencjami, oferując im w ten sposób 
możliwość aktywnego włączenia się w życie 
zawodowe. Ponadto ma on na celu stworzenie 
platformy e-learningowej i szkoleń umiejętności 
dla profesjonalistów pracujących z migrantami 
na rzecz poprawy ich kompetencji w zakresie 
edukacji międzykulturowej i zarządzania 
różnorodnością.  
 

 

 
Projekt zakłada przede wszystkim realizację 
następujących zadań:  
 Program Obserwacji Kompetencji 

(Competences Shadowing Programme)
 Platforma e-Learningowa COMPe4Mi 


 Kurs Budowania Potencjału 

skierowany do profesjonalistów 
pracujących z migrantami 

 Przewodnik Zrównoważonego Rozwoju 
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O projekcie COMPe4Mi  
 
Projekt COMPe4Mi (Narzędzia dla profesjonalistów 
do oceny i rozwoju kompetencji migrantów) jest 
współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 
programu Erasmus+ KA2 Współpraca na rzecz 
innowacji i wymiany dobrych praktyk – Strategiczne 
partnerstwo na rzecz edukacji dorosłych. Projekt 
rozpoczął się 1 października 2017 r. i potrwa 24 
miesiące.  
 

Cele projektu 
 
Projekt COMPe4Mi ma na celu wzmocnienie 
edukacji międzykulturowej wśród specjalistów 
pracujących z migrantami, przy jednoczesnym 
podnoszeniu umiejętności i kompetencji 
migrantów dla ich rzeczywistej integracji na rynku 
pracy i w sferze życia społecznego. Projekt stawia 
na pierwszym planie edukację uczących się, 
dorosłych migrantów. Kształcenie dorosłych ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju zdolności do 
zatrudnienia i powiązanych umiejętności wśród 
przedstawicieli społeczności lokalnej i uchodźców.  
 
Wśród wyznaczonych celów znajduje się: 
 
 promowanie wdrażania interaktywnych 

działań mających na celu zwiększenie udziału 
migrantów w życiu edukacyjnym, społecznym 
i kulturalnym oraz wspieranie budowania 
potencjału specjalistów pracujących 
z migrantami w zakresie skutecznych działań 
integracyjnych grupy docelowej oraz edukacji 
międzykulturowej;


 podniesienie jakości usług oferowanych 

migrantom w przyszłości;


 poprawa poziomu świadomości 
umiejętności związanych z zatrudnieniem 
migrantów;

 
 wzmacnianie świadomości obywatelskiej 

i aktywnego obywatelstwa migrantów;
 

 zwiększanie szans migrantów na rozwój 
zawodowy; 

 
 tworzenie wzajemnych powiązań między 

społeczeństwem przyjmującym 
a społecznościami migrantów; 

 
 rozwijanie kompetencji w zakresie 

rozwiązywania międzykulturowych 
konfliktów; 

 
 promowanie świadomości znaczenia 

różnorodności kulturowej w Europie;
 

 promowanie refleksji i zrozumienia 
różnorodności kulturowych środowisk 
w celu zwiększenia tolerancji i ograniczenia 
uprzedzeń i ksenofobii.


 
 
 
 
 
 
 

GRUPY DOCELOWE  
 
Głównymi grupami docelowymi, do których 
adresowany jest projekt, są profesjonaliści pracujący 
z migrantami (edukatorzy osób dorosłych, trenerzy, 
personel specjalistyczny, organizatorzy szkoleń, 
ośrodki szkoleniowe dla migrantów, organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorstwa), a także sami 
migranci.

EUROPEJSKA WARTOŚĆ 
DODANA  

 
 znoszenie barier i zmniejszanie stereotypów 

społecznych wobec migrantów w celu 
promowania ich społecznej i zawodowej 
integracji w krajach przyjmujących; 
 

 promowanie akceptacji i zrozumienia 
obywateli UE wobec różnorodności oraz 
walki z rasizmem, dyskryminacją 
i ksenofobią; 

 
 stworzenie modelu programów obserwacji 

kompetencji dla migrantów w innych 
krajach europejskich, potrzebujących 
podobnych narzędzi; 

 
 uwolnienie potencjału migrantów w UE oraz 

zwiększenie potencjału inwestycji 
w zakresie polityki integracyjnej; 

 
 motywowanie migrantów do przestrzegania 

podstawowych wartości UE i poznawania 
języka i kultur kraju przyjmującego, a także 
zapewnienie znaczących możliwości 
uczestnictwa w życiu gospodarczym 
i społecznym przyjmującego państwa 
członkowskiego; 

 
 tworzenie poczucia przynależności 

i budowanie społeczno-ekonomicznego 
rozwoju społeczeństw w Europie; 

 
 tworzenie profesjonalnej bazy wiedzy 

i skutecznej metodologii szkoleniowej dla 
zainteresowanych osób, której efektem 
będzie poprawa umiejętności i kompetencji; 

 
 poprawa polityki UE w zakresie integracji 

społecznej. 


