
TERVETULOA NAVI-MIG-PROJEKTIIN!

NAVI-MIG-projekti luotiin äskettäin saapuneiden
maahanmuuttajien osallistamiseen ja kotouttamiseen.
Maahanmuuttajien onnistunut kotouttaminen ja
osallistaminen Euroopassa on ratkaisevan tärkeää yhteiselle
hyvinvoinnillemme, sosiaalisesti ja taloudellisesti.
Maahanmuuttajat ovat suuremmassa vaarassa syrjäytyä
kuin alkuperäisväestö, erityisesti terveys- ja
sosiaalipalveluiden, koulutuksen, kunnollisen asumisen ja
työllisyyden suhteen. Onnistunut maahanmuuttointegraatio
alkaa siitä, että äskettäin saapuneita maahanmuuttajia
autetaan saamaan keskeiset palvelut sekä asettumaan
uuteen asuinpaikkaansa. Tässä hankkeessa kehitämme
mobiilisovellusta, joka tarjoaa tietoa ja pääsyn tärkeisiin
palveluihin, kuten terveydenhuoltoon, koulutukseen,
asumishankkeisiin, työvoimakeskuksiin,
sosiaalipalveluihin, lasten elatusapuun jne.
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PROJEKTIN TAVOITTEET
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1. Auttaa NAVI-MIG-sovelluksen kautta siihen, että
maahanmuuttajat voivat navigoida uudessa asuinmaassa
itse ja lisätä heidän itseluottamustaan ja
omavaraisuuttaan.
2. Tarjota äskettäin (viimeisten 2-3 vuoden aikana) uuteen
asuinmaahansa saapuneille maahanmuuttajille tiekartan,
joka auttaa heitä perehtymään ja asettumaan nopeasti
NAVI-MIG-sovelluksen avulla.
3. Tarjoaa yleiskuvan ja nopean ja helpon pääsy keskeisiin
julkisiin palveluihin, kuten hyvinvointi- ja
terveydenhuoltopalvelut, integraatio-ohjelmat,
kieltenopetus, koulutus ja ammatillinen koulutus ja muuta
NAVI-MIG-sovelluksen kautta.
4. Vähentää maahanmuuttajien esteitä olemassa olevien
palvelujen käytössä tarjoamalla koulutusta NAVI-MIG-
sovelluksen kautta. Tarjota myös alustava tukiverkosto
yksilöllisen mentorointiohjelman kautta kohderyhmän
yksilöllisten tarpeiden mukaan.
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PROJEKTIN TULOKSET
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1.Mobiilisovellus NAVI-MIG - tiekartta maahanmuuttajille
Euroopassa: turvattu mobiilisovellus, joka toimii tiekarttana
maahanmuuttajille Euroopassa. Se tarjoaa luotettavaa
tietoa useilla kielillä ja linkit julkisiin palveluihin (esim.
terveydenhuolto, hallinto, kohtuuhintaiset asunnot,
hyvinvointipalvelut, työvoimapalvelut, lastenhoito) ja tietoa
olemassa olevista integraatio- ja osallistamisohjelmista,
kuten kielikursseista, kotouttamiskursseista, paikallisista
ryhmistä.
2. Mentorointiohjelma maahanmuuttajien osallistamiseksi,
jotta voidaan tunnistaa ja auttaa vastaamaan
maahanmuuttajien yksilöllisiin tarpeisiin kahdenkeskisissä
mentorointi-istunnoissa. Ohjelman lopuksi laaditaan
parhaiden käytäntöjen raportti.
3. Koulutusohjelma, joka on erityisesti suunniteltu
tutustuttamaan maahanmuuttajat paikallisiin
työmarkkinoihin ja auttamaan hakemusten ja taitojen
hankkimisessa onnistuneeseen työmarkkinoille
integroitumiseen.
4. Interaktiivinen digitaalisen osallisuuden alusta, joka
sisältää koulutusohjelman, koulutusmateriaalia, videoita ja
muita asiaankuuluvia ulkoisia resursseja.
5. NAVI-MIG-käsikirja projektitulosten kestävyyttä varten.
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NAVI-MIG-projektin toinen kansainvälinen kokous järjestettiin
Suomessa 6.-7.9.2022. Kaikki kumppaniorganisaatiot
tapasivat Helsingissä ja keskustelivat PR1-tuotoksen
etenemisestä, mobiilisovelluksen tutkimuksesta ja
kehityksestä. PR-johtaja (Suomi) selitti tekniset yksityiskohdat
ja kumppanit keskustelivat kussakin maassa sovellusta
varten kerättävän tiedon yksityiskohdista. Myös PR2:n ja
PR3:n käynnistämisestä keskusteltiin ja niitä esiteltiin
kokouksessa. Projektin hallinnasta ja tiedonlevityksestä
keskusteltiin yksityiskohtaisesti, samoin kuin muista
kumppanien esiin tuomista asioista.
Projektikumppanit myös nauttivat yhdessä suomalaisesta
perinteisestä ruoasta Ravintola Konstan Möljässä sekä
tutustuivat Helsingin nähtävyyksiin. Kokousta pidettiin erittäin
tehokkaana ja informatiivisena, ja yhteistyökumppanit
odottavat PR1-tutkimuksen valmistumista syyskuun loppuun
mennessä ja käännösten aloittamista.

KOKOUS HELSINGISSÄ 6.-7. SYYSKUUTA
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