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Paljon mielenkiintoista on tapahtunut MentoraSTEAM-projektissa. Projektin päätavoitteena on
parantaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten työllistettävyyttä STEAM-sektoreilla. Viime
aikoina olemmekin olleet kiireisiä heille suunnatun MentoraSTEAM-valmennuspaketin kehittämisen
sekä päättäjille suunnatun maahanmuuttajanaisten työllistymisen parantamista STEAM-aloilla
koskevan oppaan parissa.

Opas päätöksentekijöille maahanmuuttajanaisten työllistymisen parantamiseen STEAM-aloilla
-

Opas päätöksentekijöille, tukiorganisaatioille ja sidosryhmille maahanmuuttajanaisten
työllistymisen parantamiseen STEAM-aloilla on saatavilla hankkeen verkkosivuilla suomeksi,
englanniksi, italiaksi ja espanjaksi. Se kokoaa olennaista tietoa taitojen vanhenemisesta,
taitojen erilaisuudesta johtuvasta alityöllistyvyydestä sekä taitojen siirrettävyydestä ja pyrkii
analysoimaan näiden tekijöiden vaikutusta isäntämaiden tuottavuuteen. Se sisältää
tapauskuvauksia ja esimerkkejä aloitteista partnerimaista ja EU:ssa, sekä arvokasta tietoa
sidosryhmille korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten tilanteesta STEAM-sektoreilla.

Työllistyvyyttä lisäävän valmennuspaketin kehittäminen maahanmuuttajanaisille
-

MentoraSTEAM-työllistävyysboosteriohjelman kehittäminen on hyvässä vauhdissa
valmennusmoduulien pilotointiversion sisällön valmistuttua. Se sisältää esimerkiksi seuraavia
teemoja: yrittäjyyden ja itsetyöllistyvyyden edut sekä henkilökohtaisen brändin kehitys ja
verkostoituminen. Valmennuksen ensimmäinen pilotointi alkaa keväällä 2022. Pysy kuulolla
saadaksesi lisätietoa pilotoinneista!
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MentoraSTEAM-tapahtumat
Syys- ja lokakuussa 2021 partnerit järjestivät MentoraSTEAM-tapahtumia:

Inova isännöi 27.9.2021 tapahtumaa nimeltään "Mentor Yourself and
Others to Boost Opportunities in STEAM", joka toi yhteen
samankaltaisia haasteita kohtaavia korkeasti koulutettuja naisia;
haasteista esimerkkinä huijarisyndrooma. Tilaisuuden keskittyessä
mentorointiin ja verkostoitumiseen, naiset saivat mahdollisuuden jakaa
tarinoitaan ja harjoitella toistensa valmentamista.

VAMK järjesti 22.10.2021 Suomessa tapahtuman "Highly skilled migrant
Women in STEAM – MentoraSTEAM Talk". Vaasassa ja Seinäjoella
pidetyt tapahtumat toivat yhteen korkeasti koulutettuja
maahanmuuttajanaisia STEAM-aloilta ja yhteiskunnallisia toimijoita. Se
edisti keskustelua STEAM-sektoreiden maahanmuuttajanaisten
nykyisestä työllisyystilanteesta Suomessa ja Euroopassa.

INCOMA isännöi maahanmuuttajia koskevan tilaisuuden lokakuun
puolivälissä. Tuon MentoraSTEAM-projektille omistetun iltapäivän
aikana esiteltiin edellä esitelty päätöksentekijöille suunnattu opas, joka
synnyttikin arvokasta keskustelua. Näkyykin, että haaste, johon
MentoraSTEAM on läsnä kaikissa projektin partnerimaissa.

Milanossa sijaitseva MEET työskentelee Milanon seudulla sukupuolien
välisen tasa-arvon edistämiseksi koulutuksessa ja valmennuksessa.
MEET isännöi 22.10.2021 tapahtumaa, johon osallistui seudun päättäjiä,
ja joka näin auttoi päättäjiä muokkaamaan STEAM-linjauksia.

Seuraa meitä Facebookissa ja LinkedInissä tai ota yhteyttä
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