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for Migrants
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Om projektet

VIM er et 24 måneders projekt, der har som 
sit formål at informere indvandrere og 
�ygtninge om sund livsstil og øge deres tillid 
til det eksisterende sundhedsvæsen.

Ved at gøre dette forsøger projekt at 
medvirke til en bedre integration af 
indvandrere og �ygtninge i Europa. For at 
opnå en vellykket integration i de nye 
værtslande, er det vigtigt, at �ygtninge og 
nyligt ankomne indvandrere er sunde, 
tillægger sig en sund livsstil og er godt 
informeret om sundhedsvæsenet i deres nye 
lande – samt at de er tillidsfulde i forhold til 
at gøre brug af det.

Projektets mål Aktiviteter

Gennemførelse af undersøgelser i hvert 
enkelt partnerland for at identi�cere 
relevante emner, der opfylder 
undervisningsbehovene hos �ygtninge og 
indvandrere.

Udvikling af multimedieundervisning   og 
undervisningsmaterialer på nøgleområder 
inden for sundhedsundervisning for 
�ygtninge og indvandrere.

Udvikling af guidelines for undervisere, der 
arbejder med �ygtninge og indvandrere i 
forskellige programmer.

Opstilling af VIM Hub til undervisere, så de 
har mulighed for at gøre brug af projektets 
produkter og resultater.

Afprøve læringsressourcerne i 
partnerlandende for at indhente feedback 
omkring deres gennemførlighed og 
brugbarhed. 

Indsamle erfaringer og give anbefalinger til 
materialets videre anvendelse. 

Oprette et VIM kvalitetsmærke for at 
formidle ideen om voksenundervisere og 
undervisningsudbydere, som har 
integreret sundhedsfremmende elementer 
i deres undervisningsforløb i henhold til 
VIM-tilgangen. 

At formidle viden om sundhed blandt 
flygtninge og indvandrere og medvirke til 

at deres sundhed forbedres

At forhindre import 
af smitsomme sygdomme

At informere flygtninge og indvandrere 
om værtslandets sundhedssystem

At skabe tillid til at bruge the 
eksisterende sundhedsvæsen

At formidle oplysning om 
sund livsstil
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