
Данните от държавите в ЕС показват, че жените мигранти имат
по-лоши резултати в областта на заетостта, интеграцията и
обучението, в сравнение с жените, родени в ЕС. 

Изследванията по тази тема сочат, че социалната взаимопомощ
и доброволчеството имат положително въздействие върху
интеграцията, обучението и заетостта на жените мигранти, като
им помагат да изградят нови социални мрежи и да подобрят
благосъстоянието си. 

С оглед на това проектът PEPA е създаден с намерението да
обучи и даде възможност на жени мигранти да подкрепят други
жени в социални, учебни и доброволчески дейности в тяхната
общност. Участието в тези дейности оказва положително
въздействие върху живота на жените мигранти, тъй като те
изграждат нови социални мрежи и придобиват самочувствие,
което подобрява процеса на интеграция в приемащата държава.

Имайки предвид всички тези причини, курсът е разработен, за
да подпомогне жени мигранти и жени от етническите
малцинства в процеса на тяхната интеграция. Освен това
вярваме, че съдържанието му ще бъде особено полезно за жени,
които са социално изолирани или се намират в трудна ситуация.

Например, курсът включва информация за това как да се
планират успешни дейности за подкрепа от и на жени мигранти.
Освен това някои модули предоставят полезна информация за
изграждането на мрежи за подкрепа в рамките на общността,
както и други важни теми. 

Курсът е разделен на 6 разбираеми модула, които могат да се
четат и използват самостоятелно, въпреки че смятаме, че ако се
работи със всички заедно, резултатите ще са по-добри. Всеки
модул включва допълнителни ресурси за затвърждаване на
темата, а някои от тях съдържат и работни листове за работа. И
накрая, всички модули включват кратък инструмент за
самооценка, за да се провери разбирането на читателя.

В заключение, от името на партньорите в проекта, се надяваме,
че ще намерите тази информация за полезна. Ако искате да
научите повече за проекта сега, моля, посетете уебсайта:
https://pepaproject.eu/es/ 
Можете също така да посетите страницата ни във Facebook
@pepaprojecteu за последни новини.
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Различните части, на които планирането се разделя.
Ролята на менторите, потребителите и партньорствата.
Как внимателно да се разработят и приложат механизми
за оценка, които могат да помогнат за укрепването и
поддържането на дейностите за взаимопомощ. 

УСПЕШНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА
Запознайте се с планирането на социални дейности, като
прочетете за:

33
Запознаване с възможностите за обучение, които
могат да бъдат предложени на жените мигранти.
Разбиране колко е важно жените мигранти да бъдат
обучени с уменията, от които се нуждаят, за да бъдат
ефективни членове в екипа на доброволците и по
този начин в  общността си.

ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
Как да се научим да предаваме умения на други:

https://pepaproject.eu/es/

Важността да сте част от пазара на труда и
международните инструменти, които Ви защитават. 
Начините за преодоляване на езикови и културни
бариери, за да можете да намерите сигурна работа и
да станете икономически независими.

КАК ДА СТАНЕТЕ НЕЗАВИСИМИ В СТРАНАТА НА
ПРЕБИВАВАНЕ  
Научете за:

ЛИЧНИ ПОЛЗИ ОТ ДОБРОВОЛЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
И ПАРТНЬОРСКАТА ПОДКРЕПА. 

Научете повече за ползите от участието в
доброволчески дейности и полезни съвети за
намиране на подходящата за Вас доброволческа
възможност.
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Напишете силна автобиография.

 КАК ДА СТАНЕМ ПО-УВЕРЕНИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Запознайте се с най-важните умения за общуване и
комуникация на работното място и/или в
предприемачески начинания.

Научете също как да кандидатствате за работа като:

Курс за жени мигранти 
- кратко ръководство 

Модул

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА
ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Освободете се от ограниченията, които Ви пречат да
започнете доброволческа дейност, като прочетете тези
важни насоки, които могат да Ви помогнат да се
подготвите и да извлечете максимална полза от това
преживяване.


