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PROJEKT INCREA 
 
Danes se evropska družba sooča z novimi izzivi glede na to, da se število migrantov 
povečuje. Dan za dnem preko medijev poslušamo o posledicah, ki jih preseljevanje 
prinaša v našo družbo. Za boj proti socialnemu izključevanju, brezposelnosti in 
družbenim konfliktom je potrebno v naših družbah spodbujati socialno integracijo 
priseljencev, kar je ključni cilj projekta INCREA. Projekt, ki ga sofinancira Evropska 
unija v okviru programa Erasmus+ (KA2), deluje kot konzorcij 6 partnerjev iz različnih 
evropskih držav.  
Namen projekta INCREA je obravnavati dva glavna izziva na področju vključevanja migrantov in beguncev v Evropi: 
- pomanjkanje ustreznih jezikovnih spretnosti 
- pomanjkanje poklicnih in zaposlitvenih veščin 
Projektne aktivnosti so razdeljene v 4 temeljne sklope: 
Sklop 1  
Ugotavljanje izobraževalnih potreb migrantov, povezanih z jezikovnimi, digitalnimi in podjetniškimi kompetencami. 
Sklop 2  
Razvoj inovativnega gradiva s ključnimi informacijami o jezikovnih, digitalnih in podjetniških kompetencah na podlagi 
predhodnih rezultatov projekta. 
Sklop 3  
Priročnik »Od migranta do kreativnega podjetnika«, ki je pripomoček za razvijanje podjetniških idej in bo na voljo v 
vseh jezikih partnerjev in v angleščini. 
Sklop 4 
Resna igra: interaktivna simulacija, ki uporabniku omogoča, da izkoristi svoje znanje in veščine za določanje in 
reševanje težav. Cilj je ustvariti orodje, ki spodbuja podjetniški duh z izkoriščanjem kulturnega kapitala posameznika. 
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NOVICE IZ INCREA REVIJE 
Prvi sestanek projektnih partnerjev je potekal 17. in 18. septembra 2017 v Bruslju v Belgiji, kjer je bil uradni začetek 
izvajanja projekta. Vsi partnerji so imeli priložnost, da predstavijo svoje organizacije, pričakovanja o  rezultatih 
projekta in razpravljajo o prvih korakih do uspeha! Srečanje je bilo plodno in ekipa je na poti, da doseže cilje projekta. 
Projektne dejavnosti potekajo po načrtu, zahvaljujoč odličnemu sodelovanju med člani konzorcija. Prvih nekaj 
mesecev je bilo namenjenih razvoju oz. pripravi načrta za zagotavljanje kakovosti projekta, načrta razširjanja in 
obveščanja o rezultatih oz. pripravi učinkovite  komunikacijske  strategije, ki omogoča, da se projekt in njegovi 
rezultati prepoznani  čim širšemu občinstvu. Hkrati so aktivnosti v okviru prvega vsebinskega sklopa v polnem zamahu. 
Vsak partner je predložil vrsto vprašalnikov ciljnim skupinam (migrantom in socialnim delavcem), katerih cilj je oceniti 
glavne vrzeli v podjetniškem, digitalnem in jezikovnem znanju. Rezultati bodo vključeni v temeljno poročilo za oceno 
glavnih potreb po usposabljanju migrantov in za nadaljnje razvijanje metodologije usposabljanja in resne igre. V tem 
času so nastali spletna stran projekta http://increa.erasmusplus.website/ in računi socialnih medijev. 
Kaj pričakovati v prihodnjih mesecih? 
Rezultati aktivnosti iz prvega vsebinskega sklopa bodo predstavljeni v Atenah 24. in 25. maja na 1. predstavitvi 
rezultatov izbranim ciljnim skupinam. V istih dneh bo organizirano drugo projektno srečanje partnerjev. 
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