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  Andra Nyhetsbrevet – Introduktion  

 

 
Kära Läsare, 

 

Detta andra In2C-projektnyhetsbrev innehåller de framsteg som gjorts 

under det första året av In2C-projektet (dec 2018-dec 2019). 

Bland de ämnen vi kommer att ta upp vid detta tillfälle är: 

 Slutförande av WP3: Identifiering av god praxis, arbetsmarknadens 

behov och hinder inom byggsektorn. 

 Delårsrapport Spridningsframsteg (WP2). 

 Förverkligande av spridningshändelser för In2C-projektet i olika 

partnerländer. 

 Första stegen i WP4 & WP7 

 In2C Upplärningspaket för TLM 

 Mobilisera arbetsgivare för att aktivt främja integration 

av TLM i sin personalstyrka 

 Nästa transnationella mötet på Cypern. 

     Om du vill bli informerad, fortsätt att läsa ... 
 

1 www.in2c.eu

http://www.in2c.eu/
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Slutförande av WP3: Identifiering av god praxis, 

arbetsmarknadsbehov och hinder inom 

byggsektorn. 

 
Projektpartnerna avslutade framgångsrikt de olika aktiviteter som avses i WP3, vilket 

resulterade i följande processer och produkter: 

 

 20 Goda Praxis (5 GGPP per land) identifierades och beskrivs i deras 

motsvarande kalkylblad, syftade till arbetsintegration av TLM, helst inom 

byggsektorn: utbildningsprogram, tekniska verktyg, etc. Alla kommer att 

finnas tillgängliga på engelska på In2C-webben. 

 Intervjuer genomfördes för TLM och arbetsgivare i de fyra länderna för att 

identifiera arbetsmarknadens behov och hinder som TLM står inför 

(fältforskning). 

 Som ett resultat av det tidigare fältarbetet utarbetades fyra nationella 

rapporter (tillgängliga på engelska) som användes som grund för att göra en 

jämförande rapport på europeisk nivå med resultat, slutsatser och 

rekommendationer. Tillgänglig på webben (EN). 

 

Även om svaren är olika, och ibland motstridiga (mellan länder, och mellan TLM och 

arbetsgivare), bekräftas behovet att förbättra de tekniska språkkunskaperna för TLM 

(termer, verktyg och processer inom sektorn), och att tillhandahålla grundläggande 

utbildning för Arbetslagstiftnings och Arbetsmiljö och Säkerhet (bland annat), både 

på europeisk nivå och i värdlandet. 

 

http://www.in2c.eu/
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Delårsrapport Spridningsframsteg (WP2). 

 
 

Delårsrapporten om Spridningsframsteg, som inkluderar de olika kommunikations- och spridningsaktiviteter som utvecklats av 

partnerskapet under projektets första år, presenterades i januari 2020, utarbetad av DOCUMENTA (WP2: s ledare). 

 

Efter utarbetandet av mallen och insamlingen av informationen från partnerna gav analysen som utfördes av DOCUMENTA 

intressant information, såsom antalet effekter av projektet i olika media, de mest genomförda aktiviteterna, vid vilka  territoriell 

skala och hur aktiviteter har fördelats mellan partnerna. Allt detta spridningsarbete kommer att fortsätta under utvecklingen  

av projektet och kommer att fortsätta att analysera vilka är de bästa kanalerna och instrumenten för att nå In2C målgrupper. 

Hittills är spridningen av projektet en framgång på grund av det stora antalet registrerade effekter.  

 

Alla spridningsaktiviteter som genomförs är indelade i undergrupper som visar att publiken via partners webbplats har gett 

tillgång till mer information om projektets olika aspekter. 

 

 
De olika spridningsåtgärderna riktar sig till en publik på olika territoriella skalor: lokal, nationell, regional, Europeiska  unionen 

och utanför EU. Enligt denna första spridningsrapport är spridningsaktiviteter på nationell och europeisk nivå de viktigaste.

http://www.in2c.eu/


 

 

 

Alla spridningsåtgärder görs enligt riktlinjerna för projektets 

arbetspaket 2: ”Medvetenhetshöjande aktiviteter och 

identifiering av viktiga intressentdeltagare” där man kan 

marknadsföra projektet, det fungerar och resultatet bland 

målgrupperna (400 TCN och 400 representanter för 

arbetsgivare, tekniska kamrar och / eller icke-statliga 

organisationer) som arbetar med integration av TLM på 

arbetsmarknaden och yrkesutbildningsleverantörer, i alla 

partnerländer). För detta inkluderar 

kommunikationsverktygen hemsidan, Facebook-sidan, 

distribution av affischer och broschyrer, samt 

presskonferenser eller nyhetsbrev som det här.

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ett bra jobb av alla Konsortipartners 

Det första året har alla partner som deltar i In2C-

projektet arbetat hårt med spridningsarbetet för 

att nå In2C-målgrupperna. Tillsammans har de 

uppnått optimala resultat. 

Som ni ser i grafiken har hela konsortiet gjort en 

stor insats i sitt spridningsarbete med ett relativt 

stort antal aktiviteter, inklusive evenemang, 

nyheter på webbplatser, inlägg på sociala nätverk, 

mailing osv. 
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Digital Media 

 
The In2C project wants to reach its target 

groups and for this reason its website is 

already in operation as well as two social 

networks which one intended to inform 

employers, TCNs, authorities, stakeholders 

... and other agents interested in the 

objective of the project: integration of 

TCNs in the construction sector. Visit our 

website or follow us on our social 

networks: 

 

https://in2c.eu/en/ 

https://www.facebook.com/In2CProject/ 

https://www.linkedin.com/company/in2c/ 

http://www.in2c.eu/
https://in2c.eu/en/
https://www.facebook.com/In2CProject/
https://www.linkedin.com/company/in2c/
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Förverkligande av spridningsaktiviteter för In2C-

projektet i olika partnerländer 

 

I Spanien genomförde Javier Farto, ordförande för Documenta, med José Antonio 

Valcárcel Esquiroz, chef för Cantabria Construction Labour Foundation, ett 

spridningsevenemang där In2C-projektet presenterades. Evenemanget ingick i 

konferensen om "Healthy Habits: Implementation in the Company" som hölls på Solvay 

Schools (Cantabria) den 14 november förra året. 

Detta var ett evenemang där presidenten för Documenta förklarade projektets plan 

och dess respektive arbetspaket samt nästa steg som kommer att genomföras och de 

innovationer som projektet introducerar när det gäller integration av TLM i 

byggsektorn. Händelsen välkomnades med stort intresse av publiken bestående av 

arbetsgivare, utbildare i fältet och andra intressenter i byggbranschen. 

 

Greklands tekniska avdelning - regionala avdelningen för centrala och västra Thessalien, 

i Larissa, höll ett spridningsevenemang för att presentera In2C måndag 21 oktober 2019, 

med deltagande av vice borgmästaren för affärsplanering och tekniska arbeten i Larissa 

kommun, Georgios Soultis. Medlemmarna i In2C-teamet, Athanasios Kokkalis och Dr. 

Dorothea Kassiteropoulou, gav en kort presentation av projektet och partnerna, Dr. 

Ioannis Tolias, också medlem av teamet, presenterade resultaten från en 

fältundersökning för arbetsgivarnas behov. Maria Nikolaidou, från Office of European 

Programs i Larissa kommun, rapporterade om resultaten från en fältundersökning för 

Tredjelandsmedborgares behov. 

George Petrou presenterade på uppdrag av utbildningsorganisationen DIMITRA 

Verktyget för utvärdering av Tredjelandsmedborgares färdigheter från arbetsgivare och 

Dr. Catherine Baxevanou, en medlem av TCG In2C-teamet, talade om projektets framtida 

åtgärder. En diskussion hölls därefter om ämnet för programmet. 

 

De andra projektpartnerna har också genomfört spridningsevenemang i sina respektive 

länder på jakt efter det gemensamma målet att nå målgrupperna för In2C och involvera 

dem i de nästa åtgärderna som kommer att börja genomföras snart. 

 

Under dessa månader kommer fler spridningsevenemang att organiseras i 

partnerländerna. Om du vill ha mer information kan du kolla våra sociala nätverk eller 

partnerwebbplatser. 
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Första stegen i WP4 & WP7 
 
 

Efter det andra transnationella mötet, som hölls i Madrid (18-19 juli), startade partnerna aktiviteterna motsvarande WP4 & 7. 

När det gäller In2C-utbildningspaketet för TLM (WP4) har terminologiordlistan redan utvecklats på projektets olika språk, såväl 

som utbildningsmaterialet för Arbetslagstiftning i sektorn och Hygien och Säkerhet på arbetsplatsen; alla av dem, nödvändigt 

material för utarbetandet av In2C-utbildningsprogrammet där alla partner för närvarande arbetar. 

När det gäller WP7 "Mobilisering av arbetsgivare för att aktivt främja integration av TLM i sin personalstyrka" presenterades 

vid Madrid-mötet flera alternativ av FLC (partner som ansvarar för att samordna denna WP), för utveckling och övervakning 

av virtuella nätverk/kommunikations-e-plattform för matchande av TLM med arbetsgivare inom byggsektorn. För närvarande 

har partnerna tillhandahållit information om de verktyg och processer som redan finns i sina olika länder, och de huvudsakliga 

egenskaperna som In2C e-plattform borde ha har beskrivits. 

 

http://www.in2c.eu/
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Nästa transnationella mötet på Cypern 
 
 
  
 Nästa transnationella möte med projektpartnerna kommer att äga rum 12e och 13e mars i Nicosia, Cypern. Under detta möte kommer 

partnerna att granska de åtgärder som hittills gjorts och planera de nästa stegen som ska tas. 

Några ämnen som kommer att granskas och bearbetas vid nästa möte är: WP1 Samordning och ledning, WP2. Medvetenhetshöjande 

aktiviteter och identifiering av viktiga intressenter / deltagare, WP7. Mobilisera arbetsgivare för att aktivt främja TLM-integration i sin 

personalstyrka (e-plattform för matchning av TLM med arbetsgivare, slutförande av skapandet av arbetsgivarnätverk ...), WP4. In2C 

övningspaket för TLM eller WP5. In2C E-plattform / E-Verktyg & WP6. In2C ONLINEVERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÄRDGHETER. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ln2C konsortiet 
 
 

COORDINATOR 
In2C-konsortiet består av nio organisationer 

från fyra EU-medlemsstater. 

The content of this report represents the views of the authors only 
and is their sole responsibility. The European Commission does not 
accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains. 
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