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Vitajte  
Čo je nové v ReEntry? 
V druhej fáze projektu ReEntry boli partnerské organizácie zaneprázdnené rozvíjaním 
obsahu pre Online katalóg osvedčených postupov, prekladaním a lokalizáciou zdrojov 
pre miestne cieľové skupiny a šírením projektu medzi príslušnými skupinami a 
jednotlivcami. 
 

Online katalóg osvedčených postupov je už spustený! 
Projektový tím ReEntry strávil niekoľko posledných mesiacov skúmaním vhodných 
vládnych iniciatív, programov odbornej prípravy a mentorstva, či finančných stimulov 
a podpory pre európskych podnikateľov z radov migrantov. Tento výskum viedol k 
vytvoreniu celkovo 30 príkladov osvedčených postupov pre podporu podnikania 
migrantov a utečencov v celej Európe. Tieto príklady osvedčených postupov sú 
zamerané na kariérnych poradcov, pracovníkov z úradov práce, pracovníkov 
zameraných na podporu v podnikaní, sociálnych pracovníkov, pracovníkov 
odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých, ktorí pracujú s komunitami 
migrantov v Európe..   Projektový tím ReEntry vytvoril on-line knižnicu osvedčených 
postupov s cieľom, aby sa cieľovým skupinám poskytli presné, relevantné a aktuálne 
informácie, ktoré zase zlepšia ich služby pre podnikateľov z radov migrantov v 
Európe. Informácie v online knižnici sú napísané v jednoduchom jazyku, aby boli 
priamo prístupné a použiteľné pre podnikateľov z radov migrantov, ktorí sa chcú 
dozvedieť viac o type podpory, ktorú majú k dispozícii v hostiteľskej krajine. Pre tých 
podnikateľov z radov migrantov, ktorí majú ďalšie otázky týkajúce sa osvedčených 
postupov profilovaných v knižnici, existuje aj interaktívna platforma na webovej 
stránke projektu, na ktorej môžu migranti položiť svoju otázku vo svojom materinskom 
jazyku, a tá je potom automaticky preložená do jazyka hostiteľskej krajiny tak, že 
partneri projektu ReEntry môžu na túto otázku odpovedať.  V súčasnosti pochádza 30 
príkladov osvedčených postupov z Írska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Českej 
republiky, Slovinska, Talianska, Španielska, Poľska, Maďarska a Holandska. Práve v 
tomto čase sa lokalizujú a najrelevantnejšie príklady prekladajú všetci partneri do 
svojich jazykov. 
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ReEntry Šírenie Projektu 
Od novembra do februára bol projektovými partnermi 
prezentovaný projekt ReEntry a jeho výstupy na miestnych 
podujatiach a seminároch na tému migrácia, integrácia a 
podnikanie migrantov. Nižšie sú umiestnené niektoré fotografie z 
našich akcií zameraných na šírenie projektu. 
 

Šírenie projektu v Rakúsku 

    
Šírenie projektu na Slovensku 

 

Šírenie projektu v Írsku 

  
 

 

 

 

Šírenie projektu v Portugalsku 
 

  

 

 

Projekt ReEntry 
bol 

prezentovaný 
na Strednej 
obchodnej 

škole v Žiline na 
Slovensku. 15. novembra predstavila spoločnosť ISCAP projekt ReEntry 25 

osobám na stretnutí v Barcelone. 

Organizácia Meath Partnership predstavila projekt ReEntry 
miestnym komunitám migrantov a zainteresovaným stranám na 

podujatí počas Medzinárodného deň ľudských práv - 7. decembra. 
Podujatie bolo iniciované poslancom Európskeho parlamentu 

Mattom Carthym a zúčastnili sa ho aj jednotlivci. 


