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Prvi korak pred skokom v glavne akcije projekta ARTEM je bil
jasen: preučiti potrebe in raziskati kontekst ciljnih skupin
projekta, tj. begunce in migrante na eni strani ter lokalne
strokovnjake in prostovoljce na drugi strani.
 
Raziskava je preučila splošne razmere v partnerskih državah
(Francija, Danska, Španija, Bolgarija, Italija, Slovenija in
Avstrija) in trenutni položaj medkulturnih usposabljanj,
usposabljanja na voljo in njihov kontekst, pa tudi splošni proces
integracije migrantov in beguncev.
 
Poleg pregleda konteksta smo v vsaki državi izvedli vrsto
fokusnih skupin, ki so podrobno raziskale ciljne skupine projekta
ARTEM: migrante in gostiteljsko skupnost oz. posameznike, ki
poklicno delajo z migranti ali prostovoljci. To smo storili z
namenom, da se natančno opredelijo njihove potrebe in izkušnje
in da se zagotovi, da bi projekt lahko razvil metode za zapolnitev
vrzeli v trenutni ponudbi usposabljanj.
 
Rezultati raziskovalnih dejavnosti kažejo, da čeprav so na voljo
jezikovna usposabljanja in usposabljanja za lažji vstop na trg
dela, se obstoječa usposabljanja manj osredotočajo na
družbeno in kulturno vključevanje. Dejavnosti na področju
medkulturnih kompetenc se izvajajo večinoma v nevladnem
sektorju in v obliki neformalnega izobraževanja, kulturnih
dogodkov ali drugih interakcij.
 
Strokovnjaki in prostovoljci, ki delujejo na področju migracij in
vključevanja migrantov, imajo več možnosti za usposabljanje,
zlasti o medkulturnih kompetencah. Kljub temu med ciljno
skupino še vedno obstaja občutek, da bi lahko bili treningi bolj
praktični ali izraženim potrebam primerni.
 
Delavci in prostovoljci v lokalni skupnosti so med kulturnimi
kompetencami, ki jih najbolj potrebujejo, izpostavili potrebo po
delu na: določenih sposobnostih (kot sta potrpljenje in odprt
odnos), praktičnih spretnostih (kot so komunikacija, sposobnost
določitve omejitev in zmožnosti za izgradnjo odnosa zaupanja),
možnosti, da se oddaljite od službe ali posameznega primera.
Možen odgovor na te potrebe bi lahko bil organiziranje prireditev
za medkulturno izmenjavo in vpogled v druge kulture. 

Pri migrantih so se kot glavne potrebe v okviru kompetenc za
uspešno sodelovanje v lokalni skupnosti pokazale zmožnost
razmišljanja o njihovem položaju in lastnih vrednotah
(strpnost, spoštovanje), prilagodljivost in   sposobnost
sodelovanja v različnih kulturnih praksah gostiteljske države,
imeti motivacijo in razvijanje komunikacijskih veščin.
 
Ti rezultati so pomagali partnerskim organizacijam projekta
ARTEM razumeti potrebe ciljnih skupin in okolja ter na podlagi
teh zasnovati usposabljanja, ki bodo neposredno odgovarjala
ciljnim skupinam in njihovim potrebam. Razvita usposabljanja
se osredotočajo na razvoj in razmišljanje o ideji
medkulturnosti, promocijo srečanja med skupinami,
razumevanje resničnosti in perspektiv drugih.

Celotno poročilo si lahko prebereta na
 www.artemproject.org
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