
Европейската комисия подкрепя изработката на тази публикация, но тя отразява
само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в нея информация.

IПървата стъпка, преди да се впуснем в основните дейности
по АRTEM беше ясна: задълбаване в нуждите и проучване
спецификите на основните целеви групи – мигранти и
бежанци, както и професионалисти и доброволци работещи
с тях.
 
Проучването се съсредоточи върху общата ситуация във
всяка една от страните по проекта (Франция, Дания,
Испания, България, Италия, Словения и Австрия) както и
текущата ситуация свързана с наличието на обучения за
междукултурни компетенции и процеса на интеграция на
бежанци и мигранти.
 
Освен изработване на представа на цялостния контекст,
във всяка страна бяха проведени поредица от фокус групи,
за да се проучат подробно целевите групи по отношение на
ARTEM: мигранти и приемащата общност, независимо дали
са лица, които работят професионално с мигранти, или
доброволци. Това беше направено с цел да се
идентифицират в дълбочина техните нужди и опит и да се
гарантира, че проектът може да разработи методи за
запълване на пропуските в текущата ситуация в страните.
 
Резултатите от фазата на изследване показват, че
независимо от наличието на обучения свързани с езикови
умения и специфики на пазара на труда, се поставя по-
малък фокус върху социалната и културната интеграция.
Активностите в областта на междукултурните компетенции
са предимно в неправителствения сектор и главно под
формата на неформално образование, постигнато чрез
културни събития или взаимодействия.
 
Професионалистите и доброволците, които работят с
мигранти имат широк обхват от възможности дa бъдат
обучени, особено на междукултурни компетенции.
Независимо от това има тенденция, целевата група да
счита, че обученията могат да бъдат практически или
фокусирани към конкретна нужда.
 
Спрямо необходимите междукултурни компетенции
специалистите и доброволците от местната общност,
идентифицират необходимостта от работа върху:
определени способности (като търпение и открито 

отношение), практически умения (като общуване,
способност за определяне на граници и капацитет за
изграждане на отношения на доверие), способността да
се дистанцират от работата или отделен случай.
Възможен отговор на тези нужди би могъл да бъде
организацията на събития за междукултурен обмен и
докосването до други култури.
 
Що се отнася до мигрантите те имат необходимост от
допълнителни компетенции по посока на  успешно
участие в местната общност. Това включва например
способността да разсъждават върху собствената си
позиция и собствените ценности (толерантност,
уважение), както и умението да бъдат гъвкави и да
разберат повече за местната култура, както и да имат
мотивация и да развиват комуникационните си умения.
 
Този предварителен анализ, помогна на партньорските
организации в ARTEM да създадат обучения със
съдържание и методи, максимално адаптирани към
потребностите на двете целеви групи: развитие на идеята
за интеркултурността, промотиране и стимулиране на
срещите между двете групи и взаимно доближаване един
до друг, чрез разбиране на индивидуалните перспективи.
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