
¡ARRANCA L’INTELAC MARKET! 
Meta i  object ius  
La inclusió dels migrants en el mercat de treball no només és crucial
per a la seva integració efectiva, sinò que també contribueix a les
economies dels Estats membres. El projecte pretén abordar el repte
de la integració dels migrants i refugiats de l’Amèrica Llatina i del
Carib (LAC) en el mercat de treball europeu reunint sòcis
experimentats, professionals del món acadèmic i als més afectats.
Amb aquesta finalitat, el projecte pretén desenvolupar i pilotar una
formació educativa fonamentada en la recerca, així com en
l’orientació i l’assessorament perquè els refugiats i migrants dels
països LAC desenvolupin el seu potencial per desenvolupar-se en
membres actius i productius de la societat. 

INTEGRACIÓ, ASSESSORAMENT I
MILLORA DE LA CAPACITACIÓ

DELS MIGRANTS I REFUGIATS DE
L’AMÈRICA LLATINA I DEL CARIB

EN EL MERCAT DE TREBALL

Què volem fer?

Estudi d’investigació i anàlisi de la situació del grup objectiu com
a protagonista per projectar una visió actual dels reptes i
oportunitats. 
 A partir de l’evaluació de les necessitats, s’elaborarà materials
de formació i s’oferirà orientació per als LAC. 
Publicació i difusió dels resultats, así com una plataforma en la
línia d’aprenentatge contínuo i creació de xarxa. 

 Els resultats previstos del projecte inclouen un anàlisis exhaustiu i
pertinent i una evaluació de les necessitats dels reptes, obstàncles i
oportunitats als que s’enfronta el grup destinatari participant en
cada país, així com un estudi comparatiu per integrar-se amb èxit en
el mercat laboral del país receptor. Les principals activitats que es
desenvoluparan són: 
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La página web ja  està 
disponible  a:  
http://www.intelac.eu

Segueix-nos  a  les  nostres  xarxes
socials  per  a  no perdre’t  res:

          Intelacmarket

          InteLAC Market

Els dies 29 i 30 de setembre de 2022, AIS (Austrian Association of Inclusive Society) va
rebre a tots els sòcis a Viena per celebrar la primera reunió transnacional del projecte,
revisant les accions previstes i concretant les tasques que es desenvoluparan en els
propers mesos, amb la finalitat d’avançar de forma eficient i aconseguir una
implementació fuida del projecte. 

PRIMERA REUNIÓ TRANSNACIONAL A VIENA!


