
Niniejszy biuletyn został opub-

likowany w celu przedstawienia 

prac wdrożonych w ramach pro-

jektu HelpMi od kwietnia do lis-

topada 2020 r.  W związku z 

globalną pandemią Covid-19 part-

nerzy projektu zorganizowali wirtu-

alne spotkania w celu omówienia 

bieżących działań. Ukończono już 

IO1 Kodeks Postępowania dla 

specjalistów HR, IO2 Kurs bu-

dowania kompetencji dla specjal-

istów HR oraz IO3 Pakiet zdigital-

izowanych szkoleń dla pra-

cowników ze środowisk migracy-

jnych. Partnerzy są w trakcie opra-

cowywania pilotażowych sesji. Zor-

ganizowano również wirtu-

alne spotkanie za pośred-

nictwem platformy Zoom w 

dn. 7 września 2020 r., aby 

omówić nadchodzące dzia-

łania szkoleniowe C1. Spot-

kanie było zaplanowane na 

Cyprze, ale z powodu 

ograniczeń pandemicznych 

w każdym z krajów partner-

skich szkolenie odbyło się 

wirtualnie za pośrednictwem 

platformy Zoom.  

Ćwiczenia Szkoleniowe C1 za pośrednictwem platformy Zoom 

Ćwiczenia Szkoleniowe C1 

Via Zoom, 17-19 listopada 
2020 

W dniach 17-19 listopada 
2020 r. partnerzy projektu 
HelpMi spotkali się z okazji 3-
dniowego szkolenia z udziałem 
wyspecjalizowanych trenerów, 
którego celem była pomoc 
specjalistom HR w zdobyciu 
wiedzy i umiejętności niezbęd-
nych do skutecznego włączenia 
migrantów w środowisko pracy. 
Szkolenie objęło szereg ob-
szarów, ze szczególnym uw-
zględnieniem wyzwań, przed 
którymi stoją organizacje, a 
także roli specjalistów HR we 
wspieraniu migrantów w sku-
tecznej integracji w ich śro-

dowisku pracy, podnoszeniu umiejętności i pode-
jmowaniu inicjatyw. Uczestnicy zostali zapoznani z 
nowymi koncepcjami i trendami w zakresie 
międzykulturowości oraz wyposażeni w cenne umie-

jętności i doświadczenia, które pomogą im pozytywnie 
wspierać ich własne organizacje i migrantów. Szkole-
nie zakończyło się dyskusją i wymianą pomysłów na 
temat Rezultatów Pracy Intelektualnej oraz sposobów 

ich dalszego ulepszania. W nad-
chodzącym okresie konsorcjum 
HelpMi zorganizuje sesje pilotażowe w 
zakresie tematów omówionych 
podczas Ćwiczenia Szkoleniowego C1, 
skierowane do specjalistów HR, a 
także do pracowników ze środowisk 
migracyjnych. Uczestnicy będą mieli 
możliwość zostania Certyfikowanymi 
Trenerami, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w projekcie HelpMi. 
Więcej informacji już wkrótce!  
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“HelpMi - Pomoc migrantom w integracji w 

środowisku pracy” 
W ramach IO1 przygotowano 

również filmy w wersji cy-

frowej, przedstawiające pod-

stawowe zasady Kodeksu 

Postępowania, który zostanie 

rozpowszechniony wśród 

lokalnych organizacji i firm. 

Kodeks Postępowania zna-

jdzie tam zastosowanie w 

celu pomocy specjalistom HR 

w skutecznej integracji 

społecznej migrantów w ich 

środowisku pracy.   

“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/  


