BRAMIR Uutiskirje 1 – Tammikuu 2017

Mistä BRAMIRissa on kyse...

Mitä BRAMIR tekee...

BRAMIR-projekti vastaa kahteen jatkuvaan ja meneillään olevaan
väestörakenteen muutokseen EU:n jäsenvaltioissa:

BRAMIR-projekti kehittää ja toteuttaa monikerroksiseia
oppimispuitteita pian eläköityville ja juuri eläkkeelle siirtyneille
senioreille, jotta voitaisiin mahdollistaa senioreiden
vapaaehtoistoiminta maahanmuuttajien kansalais- ja sosiaalisten
taitojen kehittymisen tukena olemassa olevissa ja kasvavissa
maahanmuuttajayhteisöissä

•
•

väestön ikääntyminen
kasvava riippuvuus maahanmuutosta vastaamaan nykyisiä
ja tulevia työvoimatarpeita

Vaikka jäsenvaltioden välillä on huomattavia eroja suhteessa näiden
muutosten nopeuteen ja välittömyyteen, ovat muutokset
tapahtumassa ja ne vaikuttavat lähitulevaisuudessa kaikkiin maihin.
Maahanmuutosta on tullut Euroopassa `normaali`osa elämää, mutta
haasteellista jäsenvaltioille on yhteiskuntaan integroitumisen
tehostaminen. BRAMIR-projektin avulla pyritään saavuttamaan
molemminpuolisia hyötyjä mahdollistamalla seniorien aktiivinen
toimiminen yhteiskunnassa ja samaan aikaan puuttumalla kasvaviin
maahanmuuttajaväestön integroitumisen ongelmiin kuten:

BRAMIR uskoo, että etnisyyteen tai lähtömaahan perustuva jaottelu
maahanmuuttajien tarpeiden määrittelyssä ei enää ole sopiva
lähestymistapa. Sen sijaan BRAMIR-projekti kehittää innovatiivisen
menetelmän, joka perustuu analyysiin sinus milieu®-ryhmistä
maahanmuuttajayhteisöissä.
Tämä psykografinen profilointityökalu tunnistaa keskeisiä muuttujia
maahanmuuttajayhteisöissä ottaen huomioon esimerkiksi
koulutuksen, sosiaaliset ja kulttuuriset arvot, asenteet, intressit ja
elämäntavat ja antaa tietoa sopivien oppimisresurssien kehittämiseen
keskeisistä kansalais- ja sosiaalisten taitojen hankkimisesta.

Puutteet tiedoissa: Maahanmuuttajat kokevat, että heiltä puuttuu
tietoa heille uusista sosiaalisista ja yhteiskunnallisista järjestelmistä.
Puutteet verkostoissa: Vaikka maahanmuuttajajärjestöt yrittävät
rakentaa ja vakiinnuttaa maahanmuuttajayhteisöjen keskinäistä
verkostoitumista, liian vähän tehdään vielä näiden ryhmien
verkostoitumisen lisäämiseksi muiden ryhmien kanssa.
Vaikka maahanmuuttajien kansalaisryhmät luovat sosiaalista
pääomaa liittämällä ihmisiä yhteen omissa yhteisöissään, ne eivät luo
siltoja ympäröivään yhteiskuntaan tai toisiin
maahanmuuttajayhteisöihin.

Mitä BRAMIR tuottaa...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tutkimusraportin tiivistelmän & tarveanalyysin kehittäminen
Psykografisen profilointityökalusarjan tuottaminen
Perehdytyskoulutuksen tuottaminen
Kouluta kouluttajaa-ohjelman tuottaminen
Verkko-oppimisportaalin käynnistäminen
Keskeisten taitojen digitaalisen työkalusarjan muodostaminen
”Eläkeläiset voimavarana maahanmuuttajien kotouttamisessa” toimintatapasuunnitelman
laatiminen

Ketkä muodostavat BRAMIR-projektista vastaa yhdeksän partneriorganisaatiota Saksasta, Kyprokselta, Irlannista, Ranskasta,
Italiasta, Romaniasta, Suomesta, Itävallasta ja Sveitsistä.
BRAMIRin..

´
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Tähän mennessä tapahtunutta...
Joulukuussa 2016 kaksipäiväisen aloituskokouksen aikana Pitestissä,
Romaniassa, tutustuimme toisiimme, keskustelimme projektin
tavoitteista ja toimista sekä aloitimme ensimmäisten tehtävien
suunnittelun partnereille.
Hedelmällisten keskustelujen ja kokemustenvaihdon lisäksi oli aika
myös tutustua Romanian historiaan ja kulttuuriin juhlistamalla
Romanian kansallispäivää ja nauttia Nikolaoksen päivän perinteistä.

Seuraavaksi...
•

•

Otetaan mukaan projektiin kansalliset sidosryhmät
tukemaan hanketta pitkällä aikavälillä. Sidosryhmät
koostuvat tärkeimpien kohderyhmien edustajista:
aikuiskouluttajat/aikuiskoulutuksen tarjoajat,
vapaaehtoistyön johtajat, maahanmuuttajien kanssa
työskentelevät.
Tarveanalyysi ja tutkimus: haastattelut, kyselylomakkeet ja
kirjoituspöytätutkimus.

Kuinka otat yhteyttä BRAMIRiin...
Jos haluat liittyä sidosryhmiin ota yhteyttä kotimaatasi edustavaan partneriin tai
projektikoordinaattoriin saadaksesi lisätietoja.
Jos olet aikuiskouluttaja ja olet kiinnostunut kehittämään ja/tai tuottamaan BRAMIRkoulutusta vapaaehtoisille senioreille ota yhteyttä kotimaatasi edustavaan partneriin.
Jos olet kiinnostunut seniorien vapaaehtoisyöstä ja haluaisit osallistua BRAMIR
koulutustoimintaan ota yhteyttä kotimaatasi edustavaan partneriin.

Vieraile verkkosivuillamme: http://bramir.eu ja
seuraa meitä Facebookissa: https://facebook.com/bramir.eu

