
Di & Di е проект в рамката на европейската образователна програма  
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (Трансфер на иновации).  
Той се изпълнява от консорциум от шест организации в пет държави: 

Повече разнообразие,  
по-малко дискриминация  
на пазара на труда

Проектът Di&Di изработва стратегии за успешна интеграция  
на местния/националния пазар на труда за: 

квалифицирани младежи с миграционен опит 
жени с миграционен опит и ниска квалификация 

•
•

Included: at least 1 illustration for each country and for the English version

Enda Europe (France): Environnement Dével-
oppement Action; 
Website: http://www.enda-europe.org

IRIV (France): Institut de Recherche et de 
Formation sur le Volontariat  
Website: http://www.iriv.net/

IECOB (Italy): Instituto per l’Europa Centro-Ori-
entale e Balcanica 
Website: www.iecob.net/

ECAP (Switzerland) : Ente per la formazi-
one Continua e l’Educazione Permanente 
Website: http://www.ecap-fondazione.ch

ЦИИ (България): Център Имиграция и 
Интеграция  
Website: http://cii.gateway.bg/en/

Bildungsmarkt e.V. (Germany) 
Website: http://www.bildungsmarkt.de/



ОсНОВНИ ДЕйНОсТИ НА ПРОЕкТ DI&DI: 
Обучение на квалифицирани младежи и 
жени с ниска квалификация с миграционен 
опит за идентифициране и оценяване на тех-
ните умения и компетентности, за отваряне 
на възможности за заетост или нова профе-
сионална кариера със специалната цел да се 
увеличат техните творчески компетентности 
и предприемачески дух и между тях да бъде 
обменен разнообразен опит – с начало на 
проектирането януари 2014 г. и експеримен-
тално прилагане във всяка държава от януа-
ри 2015 г.

Насоки за професионалисти, подкрепящи 
или назначаващи на работа квалифицирани 
младежи или жени с ниска квалификация с 
миграционен опит, как да отчитат техните 
специфични нужди и техния потенциал в еже-
дневната си практика  - начало на проектира-
нето юни 2014 г.  и експериментално прилага-
не във всяка държава от януари 2015 г.

създаване на съвет от експерти, работещи 
в областта на социалната и икономическата 
интеграция (асоциации, местни власти, ком-
пании …) за събиране на практика и изводи 
от обучението и насоките, предоставени от 
проекта Di&Di в местен и национален кон-
текст с начало пролетта на 2014 г.

Предоставяне на продуктите и резултатите от проекта Di & Di на 
мрежите на мигранти и професионалисти в областта на миграци-
ята (специалисти по заетостта, местна администрация, образова-
телни институции и центрове за обучение) чрез интернет сайта и 
националните блогове с начало пролетта на 2014 г.
 Included: at least 1 illustration for each country



ОсНОВНИТЕ ИНОВАЦИИ НА ПРОЕкТА DI & DI сА:
- да обобщи методите на интеграционните стратегии за 
целевите групи с приноса на партньорите от пет евро-
пейски държави 
- обучението на младежите и жените имигранти ще 
бъде проектирано въз основа на резултатите от пре-
дишни проекти: 
Migrapass http://www.migrapass.eu 
Médiateur interculturel, www.mediateur-interculturel.net
Насоките за професионалисти са вдъхновени от завър-
шен проект: 
Diversité + http://diversiteplus.enda-europe.org.
Обучението и насоките на проекта Di & Di ще бъдат 
адаптирани за всеки национален контекст (Франция, 
Германия, България, Италия и Швейцария) и поставени 
в обща рамка за Ес.

Повече информация за 
проекта Di&Di можете 
да намерите на:
www.di&di.eu
Included: at least 1 
illustration for each 
country



1. ENDA Europe (leader of the project)  
– France 
Mélodie Beaujeu, Chargée de missions 
«Migrations et diversité»
5 rue des Immeubles industriels - 75011 
Paris (France) 
contact@enda-europe.org

2. Institut de Recherche et de Formation 
sur le Volontariat (IRIV)- Conseil- France 
Dr Bénédicte Halba, directrice
41 rue Hippolyte Maindron – 75014 Paris 
(France)
contact@iriv.net

3. Instituto per l’Europa Centro-Orientale e 
Balcanica (IECOB)– Italiy 
Dr Stefano Bianchini, directeur
Corso della Republica 117 47 121 Forii 
stefano.bianchini@unibo.it

4. Foundation ECAP – Switzerland 
Furio Benardz, Président
Neugasse 116
8031 Zürich 
fbednarz@ecap.ch

5. Център Имиграция и Интеграция 
– България 
Тихомира Трифонова,  
Председател на управителния съвет
Ул. Раковски 18  
софия 1202  
tiho@gateway.bg

6. Bildungsmarkt e.v - Germany
Regina Rossleben
Heinrich-Mann-Strasse 31
13 156 Berlin 
rrossleben@bildungsmarkt.org
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