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األنشطة
يتــم اقــراح مســارات سياســة نشــطة، وحزم خدمــات مثل: 

ــرد،  ــي والف ــه الجامع ــطة التوجي ــن، وأنش ــة املهاجري رعاي

وبنــاء وإعــادة بنــاء "الســرة الذاتيــة"، وتــوازن املهــارات، 

وتعزيــز خــرات العمــل والخــرات غــر العمليــة، واالعراف 

ــق  ــد والتحق ــب، وتحدي باملؤهــات الدراســية و/أو التدري

مــن املهــارات املكتســبة حتــى بطريقــة غــر رســمية وأيًضــا 

أثنــاء مســار الهجــرة، وتخطيــط إجــراءات التدريــب التــي 

تهــدف إىل رفــع املهــارات املكتســبة بالفعــل وتقديــم 

مهــارات جديــدة مــن خــال التدريــب الداخــي و/أو 

خــرات العمــل.

ويرافــق املهاجرين املشــاركني يف إنشــاء مســارات التوظيف 

الفرديــة شــبكة مــن الخدمــات، والجمعيــات، واملنظــامت 

التابعــة للقطــاع االجتامعــي الخــاص.

ــل  ــات العم ــاركني يف سياس ــن املش ــدد املهاجري ــادة ع زي

النشــطة مــع االهتــامم بالفئــات األكــر ضعًفــا: النســاء، أو 

ــة  ــون عــى الحامي ــو اللجــوء، أو الحاصل الشــباب، أو طالب

اإلنســانية.

الشــبكات  وتعزيــز  الخدمــات،  إىل  الوصــول  تســهيل 

والخاصــة. العامــة  االجتامعيــة 

يشــجع املخطــط التشــغيي لـــ MIGRANT.NET منوذًجا 

متكامــًا للرعايــة االجتامعيــة والعمــل للمهاجريــن، مرتبطًا 

الخدمــات  إىل  للوصــول  اإلقليمــي  املعلومــات  بنظــام 

ــا. للمســتخدمني وتتبعه

األهداف مكافحة التهميش االجتامعي 

ودعم العاملة

تؤكــد مقاطعــة مــاريك، املنتبهــة للمشــاكل االجتامعيــة 

والعامليــة، االهتــامم باألشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

أوضــاع هشــة وتنفــذ سياســات الدعــم لتحقيــق املســاواة 

ــا الدســتورية  الجوهريــة، عــى النحــو الــذي متليــه مبادئن

للجمهوريــة، واالتحــاد األورويب، واملبــادئ املعــرف بهــا 

ــا. عامليً

يعالــج مــروع MIGRANT_NET قضيــة االندمــاج 

االجتامعــي والعــاميل لريحــة ضعيفــة مــن الســكان، 

ــب  ــن أجان ــون م ــر، تتك ــش خط ــاالت تهمي ــة لح معرض

يقيمــون بشــكل منتظــم يف املقاطعــة.

وأصبــح  كبــر  بشــكل  املهاجريــن  عاملــة  انخفضــت 

معــدل البطالــة للمواطنــني األجانــب أعــى مــن املتوســط 

اإلقليمــي. لذلــك يهــدف مــروع MIGRANT.NET إىل 

ــر. ــي، والفق ــش االجتامع ــة، والتهمي ــة البطال مكافح
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الرشيك الرئييس:

مقاطعة ماريك

الرشكاء:

املجلــس املحــي يف أنكونــا، واملجلــس املحــي يف فرمــو، واملجلــس املحــي يف 

ماشــراتا، واملجلــس املحــي يف بيســارو، واملجلــس املحــي يف بورتــو ريكانــايت، 

ــو،  ــان جورجي ــو س ــي يف بورت ــس املح ــايت، واملجل ــي يف ريكان ــس املح واملجل

وهيئــة خدمــات األفــراد أي إس يب القطــاع Asp Ambito 9" 9" - مدينــة 

ييــزي.

مرشوع بتمويل ُمشرتك من جانب االتحاد األورويب

مرشوع بتمويل ُمشرتك من جانب االتحاد األورويب

2020-2014 (FAMI صندوق اللجوء، والهجرة، واالندماج )فامي

2020-2014 (FAMI صندوق اللجوء، والهجرة، واالندماج )فامي

امسح رمز االستجابة الرسيعة 

وتعرف عىل مراكز توظيف

مقاطعة ماريك

عناوين مفيدة

MIGRANT_NET مرشوع
ــاج  ــرة، واالندم ــوء، والهج ــدوق اللج صن

2020-2014 (FAMI )فامــي 

الــركاء واملنظــامت 

االجتامعيــة

مراكز

التوظيف

الرعاية

من أجل االندماج

االجتامعي

تحقق محتمل

من املهارات

)VALICO(

اللقاء مع املساهمني

من أجل التوظيف

فحص

املشاركني

التسلسل
اإلجرايئ

Migrant.net
االستقبال

األول
املعلومات واالستقبال

التوجيه األسايس

مستوى معرفة اللغة اإليطالية

التحقق من توفر متطلبات التسجيل يف مركز التوظيف

"VALICO" التحقق من الوصول إىل مرحلة االختبار فاليكو الرعاية
الفــوري  التوافــر  إقــرار  إدراج 

"DID" للعمــل 

اتفاقية الخدمة

التصديق

اتفاقية الخدمة

التوجيه
األسايس  

استدعاء من أجل
"SAP" تحديث البطاقة التعريفية املهنية

باملؤهات
التوجيه

املتخصص
العمي

األنشطة
املخترية
)املتفق عليها

يف التوجيه املذكور

أعاه)


