Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointi -avustukset (KOULUTUS)
11.8.2017

Toteuttaja

Hanke

€

Itä-Suomen yliopisto

Aineenopettajien pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja
kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön

108 000

Helsingin yliopiston koulutus- ja
kehittämispalvelut HY+ oy

Maahanmuuttajataustaisten opettajien ja
varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus

344 025

Helsingin yliopisto

Täydennyskoulutus S2-opettajan työssä toimiville
luokanopettajille ja lastentarhanopettajille (55op)

168 000

Tampereen yliopisto

Maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien
opetuksessa toimivan opetus- ja ohjaushenkilöstön
pätevöittävä ja täydennyskoulutus
Osallisena koulussa ja kotoutumisessa

300 000

Turun yliopisto

Espoon kaupunki

Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala
Vantaan kaupunki/Sivistystoimi

Joensuun kaupunki, Opetus- ja
koulutuspalvelut

250 000

Maahanmuuttajaoppilaiden ja -opiskelijoiden (ml.
400 000
varhaiskasvatus) koulutuspolkuja tukevien menettelyjen
kehittäminen ja levittäminen, varhaiskasvatuksen
kerhotoiminnan järjestäminen vastaanottokeskuksessa ja
toimintamallien kehittäminen oppilaiden ja huoltajien
osallisuuden edistämiseksi kouluissa.
Kotona Helsingissä - Kotoutumista osallisuuden ja
400 000
yhteisöllisyyden kautta Kasvatuksen ja koulutuksen
toimialalla
Perusopetuksen päättövaiheesta joustavasti jatkoon
220 000

Mahdollisuuksien matkalaukut - Miten päiväkodeissa,
kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan vahvistaa
yhteisöllisyyttä ja parempia oppimisedellytyksiä
turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien
osalta.
OpintieSi-hanke

150 000

Porin kaupunki

Maahanmuuttajaoppilaiden (ml. varhaiskasvatus)
koulutuspolkujen kehittäminen

100 000

Hyvinkään
kaupunki/varhaiskasvatuspalvelut

Monikulttuurisuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa

60 000

Jyväskylän kaupunki - Sivistyksen
toimiala - Kasvun ja oppimisen palvelut

S2-opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen arvioinnin
50 000
kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
yhteistyön syventäminen

Sipoon kunta

120 000

Suomen Kansanopistoyhdistys

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat
opintopolut maahanmuuttajille - yhteishanke.

180 000

Itä-Suomen yliopisto

Opinsauna - vapaa sivistystyö kotoutumisen ja
yhteisöllisyyden kehittäjänä

140 000

Lieksan kristillisen opiston
kannatusyhdistys ry

KAIKKI MUKAAN Kielikerho- ja vertaistoiminnan
käynnistäminen

80 000

Loimaan evankelisen kansanopiston
säätiö

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi Loimaalla. 50 000

Porvoon kaupunki

Kamoon - kansalaisopistosta maahanmuuttajille opetusta, 40 000
ohjausta ja neuvontaa

Salon kaupunki

KOKEMUS-hanke (Koulutuspolkujen kehittäminen
maahanmuuttajille Salossa)

40 000

Oulun yliopisto

Opettajaksi Suomeen - Maahanmuuttajataustaisten
henkilöiden valmistava koulutus suomalaisessa koulussa
ja päiväkodissa työskentelyyn 15 op (3x 5 op)
Maahanmuuttajien valmentavien opintojen
kehittämishanke korkeakoulutuksessa - Valmentavasta
Valmiiksi
Yliopisto-opinnot osaksi kotoutumisen polkuja /
Korkeakoulutettujen ja korkeakoulukelpoisten
maahanmuuttajien yliopisto-opintojen mallin luominen
SIMHEapp - digitaalisten ohjauspalveluiden kehittäminen
korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille

137 991

Turun ammattikorkeakoulu Oy

MABA - Maahanmuuttajien kotouttaminen
yrittäjyyskoulutuksen ja yritysyhteistyön avulla

250 000

HY+ Oy

Maahanmuuttajien ohjauksen tuki: koulutusta ja
digitaalinen opas korkeakouluille -hanke (MAAMOT)

200 000

Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

Jyväskylän yliopisto

Karelia-ammattikorkeakoulu Oy

750 000

400 000

300 000

Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry Yhteistyöllä tuettuun kotoutumiseen

80 000

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - Ammatilliseen koulutukseen integroinnin ja rasismin
SAKKI ry
ehkäisyn toimintamalli (AKIRA)

223 549

yhteensä

5 541 565

