ЧОКОВИЙ ПЛАН
Українська криза біженців

Економічне включення українських біженців в іспанську економіку
Ми всі неймовірно шоковані війною в Україні і хотіли б допомогти. В асоціації BPW Madrid ми підготували
проект, щоб допомогти українським біженцям у країнах де вони на даний момент проживають (допомогу з
розвитком навичок, вивчення іноземної мови та підтримкою в питанняї підприємства).

BPW Madrid може дати негайну підтримку у не звичних ситуаціях
В асоціації BPW Madrid жінок-підприємниць та професіоналок Мадрида, ми працюємо над просуванням
сестринства, солідарності та професійного розширення прав і можливостей підприємців та професіоналів,
навчанням професійного потенціалу та лідерства, підтримкою жінок для досягнення позицій рішень та
керівництвом вестибюля, яке сприяє рівним можливостям.
Ми також маємо унікальну платформу підприємництва та розширення економічних можливостей для
жінок в Іспанії.

Програмна підтримка та можливості для українських біженців в Іспанії
Першим пріоритетом у BPW Madrid має бути швидке залучення українських біженців до роботи. Їм потрібне
право на працю, відповідні навички та можливості працевлаштування.
На даний момент у Мадриді проживає 23 352 особи української національності з яких 13 650 жінок та 9 702
чоловіків з присутністю щонайменше в 51 муніципалітеті провінції. Взагальному це складає 0,35% від усього
населення Мадрида, що становить 6 751 251 населення. За статтю вони поділяються на 58,45% жінок та
41,55% чоловіків; в середньому віці тридцяти дев'яти років, аналогічно середньому віку провінції, який
становить сорок два роки.
За віковими групами вони поділяються на 3 408 осіб віком до 18 років, 18 498 дорослих (від 18 до 64 років)
і 1 446 осіб старше 64 років.
Розподіл по муніципалітетах
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Метою цієї програми є надання конкретної підтримки у сфері підприємництва 50 українцям, які
збираються прийняти Мадридську громаду. Основи програми базуються на міжнародно визнаних
ключових принципах у:
●

●

Працевлаштування має вирішальне значення. Слід оцінити рівень освіти та навичок українських
біженців заздалегідь, щоб визначити та забезпечити їхні потреби в навчанні та краще узгодити з
можливостями працевлаштування. Є можливість забезпечення вивчення грамотності для тих, кому
це необхідно. Це відбуватиметься у співпраці з мовними установами або персональним вчителем.
Мовна підготовка має бути адаптована до потреб українських біженців для робочому місці.
Професійне навчання та розвиток навичок буде здійснюватися BPW Madrid для того, щоб українські
біженці могли знайти більш кваліфіковану та краще оплачувану роботу в довгостроковій
перспективі. Слід розглянути питання про визнання та конверсію іноземних кваліфікацій, які мають
бути впорядковані.
Без можливостей працевлаштування, навичками не обійтися. Українських біженців слід
переселити у райони, де є робочі місця - а не у райони де дешеве житло, а робочих місць немає.
Надання можливості українським біженцям розпочати бізнес є ще однією причиною, чому BPW
Madrid хоче допомоги з тягою підприємтсва.

Спільнота BPW відноситься до підтримки українських біженців дуже чутливо і намагаєтьяс сприяти
можливості бути прийнятим. Завдяки відповідним попереднім інвестиціям та мудрій політиці, прийом
українських біженців може принести значні економічні дивіденди.
В підрахунку, в асоціації BPW Madrid ми наразі маємо платформу, контакти та ділові контакти в Іспанії для
підтримки цих ситуацій.
Чому економічна інклюзія є ключовою в цій кризі
У BPW Madrid ми вважаємо, що включення українських біженців до іспанської економіки може бути
ефективним способом підвищення їхньої незалежності, зміцнення економічного здоров'я наших місцевих
громад та відновлення гідності примусово переміщених осіб, які втратили більшу частину (можливо й усю)
свого майна та засобів для базового життя.
●

●

●

Відбудова життя: після втечі від війни чи переслідувань можливість працювати та заробляти на
життя є одним із найефективніших способів, за допомогою яких український народ може гідно та
мирно відбудувати своє життя. BPW Madrid ставить економічну включення в основу кількох своїх
основних принципів, включаючи захист, рівність, доступ та стійкість. Завдяки безпечній роботі
люди, які змушені тікати - можуть задовольнити основні потреби своїх сімей, зберегти свою
гідність, покращити впевненість у собі, а також зробити свій внесок у суспільство – чого вони і
прагнуть.
Безпека: Безпечне працевлаштування в Іспанії також дасть українцям можливість задоволення
власних потреб, не вдаючись до негативних механізмів подолання, таких як роботи в сірій та
чорній економіці або залучення їхніх дітей до роботи.
Навички: Українці, які мають доступ до іспанського ринку праці, має збагачувати наші приймаючі
громади своїм досвідом та навичками. Ті, кому дозволено ходити до школи та переходити до
вищої освіти, включаючи технічну та професійну підготовку, будуть краще підготовлені для свого
майбутнього, будь то в приймаючих громадах, після переселення до третьої країни або коли вони
повернуться додому.
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●

Гендерна рівність: Підприємництво та працевлаштування відіграють певну роль у гендерній
рівності і захисті. Жінки, які мають змогу заробляти та мають фізичне робоче місце — краще
захищені від гендерно зумовленого насильства, є більш незалежними і краще здатними
забезпечувати та захищати свої сім'ї. Українки-біженці які мають можливість працюва не повинні
полягатися на своїх дітей, які працюють на вулицях, що забирає в них час навчання в школі.

Рішення та відповіді
Права: Підприємництво – це лише один з аспектів «економічної включення». Для того щоб побудувати
бізнес на іспанському ринку, українцям потрібно запевнити, що вони мають такі ж права, як і місцеві
жителі: коли мова йде про послуги адміністративних процесів, юридичних прав та захисту. Інакше є
ймовірність того, що українські біженці можуть розʼєднатися в Іспанії на окремі або паралельні економічні
екосистеми.
Перелік прав, які надаються підтримкою від BPW, включатимуть надання дозволів на роботу, право на
володіння майна, припинення будь-яких обмежень на іноземну власність бізнесу та дозволу інвестувати
в бізнес біженців з-за кордону (наприклад, з особистих контактів та мереж у своїх країнах або від інших
закордонних прихильників приватного сектору).
Навчання та ресурси: У BPW Madrid ми маємо одну з найбільших платформ екосистеми підприємництва
та розширення економічних можливостей для жінок в Іспанії.

Екосистема BPW

Мультидисциплінарні команди: Університет + Коуч + Підприємці та жінки у бізнесі +
суспільство в цілому.

Інтелектуальний колектив мережі підприємництва BPW Madrid, який 3
працює заради випробувань, які впливають на всіх нас.

Якщо українці живуть у країнах, де їхні дипломи та досвід не визнаються або де їхні навички не затребувані
— одним із варіантів є забезпечення вивчення навичок та стажування. Українці матимуть можливості
доступу до широкого спектру навчальних, торгівельних та бізнес-програм.
Підтримка іспанських громад: Для сприяння інклюзивного економічного зростання для іспанських
громад та українців, на підтримку Іспанії та відповідно до їх відповідних національних законів та політики,
BPW Madrid має контакти з іспанських автоміст та відповідно зацікавлених осіб для надання ресурсів та
досвіду заради просування економічних можливостей, гідної роботи, створення робочих місць та програм
підприємництва для членів приймаючої громади українців, в тому числі жінок, молоді, людей похилого
віку та осіб з інвалідністю".
Підтримка приватного сектору: Приватний сектор відіграє ключову роль у підтримці економічного
включення біженців. Наша мережа жіночого бізнесу може запропонувати працевлаштування, навчання, а
також широкий спектр технологій та товарів, які можуть полегшити українцям доступ до ринку праці.
Підтримка громади: Інтеграція в нову країну, пошук роботи та відновлення після травматичного досвіду
втечі від війни та переслідування може бути надзвичайно важким процесом. Спільнота BPW Madrid та
його члени могли б зіграти важливу роль у підтримці місцевої інтеграції українців та допомогти їм
отримати доступ до ринку праці. Наша підтримка спільноти може мати форму юридичних консультацій,
мовних курсів, підтримки з написанням резюме, підготовки до співбесіди працевлаштування, надання
комп'ютерів для пошуку роботи, тощо.
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Como lo vamos a hacer

Залучайте досвід
та знання наших
тренерів, експертів
з інтеграції та
професіоналів

ПОСВЯТА
Знайомство з
українськими
учасниками та
їхніми
потребами

Генеруйте
підприємницькі
ідеї та
перетворюйте їх на
діючі проекти
запроваджені
українцями

СЕМІНАРИ
Аналіз
профілю
Тести на
компетентність

ІНТЕРВ'Ю
Розгляд ідей
Індивідуальні
інтерв'ю з
експертами

Впроваджуйте
швидкі та
креативні рішення
випробувань
породжених
кризою війни

КОМАНДОУТВОРЕНН
Я

Відбір
пріоритетних
проектів
Адаптація
проекту до ЄС
законів
Створення
підприємниць
ких команд

Зв'язок з
наставниками

БІЗНЕС
Просування
відібраних
проектів з
метою
якнайшвидшої
інтеграції
української
громади

Від 3 до 5 місяців
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