
Niniejszy biuletyn został opub-

likowany w celu przedstawienia prac 

wdrożonych w ramach projektu 

HelpMi do kwietnia 2020 r. Projekt 

HelpMi rozpoczął się we wrześniu 

2019 r. i został zainaugurowany 

spotkaniem partnerskim w dniach 

22–23 stycznia 2020 r. w Finlandii.  

Ponadto ustanowiono wdrażanie 1. 

Rezultatu Pracy Intelektualnej, czyli 

Kodeksu Postępowania (IO1) oraz 

pomyślnie ukończono 

przeprowadzenie w każdym z krajów 

10 wywiadów z 10 pracownikami 

HR, którzy zatrudniają lub pracują z 

migrantami oraz wspierają lepszą 

integrację w środowisku pracy.  

Aktualnie partnerzy zapocząt-

kowali wdrażanie 2. Rezultatu 

Pracy Intelektualnej, czyli 

Kursu budowania kompetencji 

dla specjalistów HR (IO2). 

Spotkanie partnerskie w Finlandii i spotkanie wirtualne na platformie Zoom  

Spotkanie Inauguracyjne 

Finlandia, 22-23 stycznia 
2020 

Spotkanie inaugurujące projekt 
HelpMi odbyło się w siedzibie 
ASDA Ry w Espoo w Finlandii w 
dniach 22-23 stycznia 2020 r. 
Podczas spotkania koordynator i 
wnioskodawca projektu, ASDA 
Ry, przedstawił cele, założenia 
oraz Rezultaty Pracy Intelektual-
nej projektu. Partnerzy dysku-
towali na temat rozwoju i me-
todologii Rezultatów Pracy In-
telektualnej, Kodeksu Postę-
powania (IO1), Kursu budowania 
kompetencji dla specjalistów HR 
(IO2) oraz pakietu szkoleń cy-
frowych dla pracowników ze śro-
dowiska migrantów (IO3). Dzięki  
Rezultatom Pracy Intelektualnej 
projekt HelpMi ma na celu po-
moc we włączeniu i integracji 

migrantów w ich miejscach pracy, a także 
służy wzrostowi umiejętności i wiedzy 
specjalistów HR w krajach partnerskich na 
rzecz skuteczniejszego egzekwowania 
integracji migrantów. 

Drugie Spotkanie Partnerskie 

Spotkanie wirtualne na platformie Zoom 

22 kwietnia 2020 

W zwiazku z ostatnimi okolicznościami i blokadą 
spowodowaną Covid-19, która ma miejsce we 
wszystkich krajach świata od marca do maja 2020 r., 
drugie ponadnarodowe spotkanie partnerów pro-
jektu HelpMi odbyło się wirtualnie za pośrednictwem 
platformy Zoom w dn. 22 kwietnia 2020 r. Podczas 
spotkania partnerzy przedstawili sytuację i konsek-
wencje Covid-19 w swoim kraju, a także proces 
wdrażania nowych procedur działania projektu. 
Omówili także rozwój Rezultatów Pracy Intelektualnej 
ΙΟ1 i ΙΟ2 oraz przebieg spotkań, które odbyli z pra-
cownikami HR. 
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“HelpMi - Pomoc migrantom w integracji w 

środowisku pracy” 

Działania upowszechniające 
projektu 

Organizacja ASDA Ry, koor-
dynator projektu, opra-
cowała stronę internetową 
projektu, www.helpmi.eu, w 
celu dalszego upowszech-
niania działań. Ponadto 
Enoros Consulting utworzył 
konto projektu na Face-
book’u, gdzie szczegółowo 
zaprezentowano informcje o 
partnerstwie i cele projektu. 

“Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie 
stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie zawartych w niej informacji.” 

Znajdziesz nas tutaj:  

https://helpmi.eu/        
https://www.facebook.com/HelpMiproject/  


