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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 им, тъй като те изграждат нови социални
мрежи и придобиват самочувствие, което подобрява
процеса на интеграция в приемащата държава.

Поради всички тези причини този конкретен курс има
за цел да подобри капацитета на организациите,

работещи с жени мигранти, на доброволците, на
законоустановените организации, както  и на други
професионалисти за създаване на по-добри
възможности за жените мигранти.

Курсът е разделен на 6 разбираеми модула, които могат
да се четат и използват самостоятелно, въпреки че
смятаме, че те работят по-добре като цяло. Всеки от
модулите включва допълнителни ресурси за по-

задълбочено разглеждане на темата, а някои включват
и работни листове. Накрая, всички модули включват
кратък инструмент за самооценка, за да се провери
разбирането на читателя.  

В заключение, от името на партньорите по проекта, се
надяваме, че ще намерите тази информация за полезна.

Ако искате да научите повече за проекта, моля, посетете
нашия уебсайт: https://pepaproject.eu/es/ 

Можете също така да посетите страницата ни във
Facebook @pepaprojecteu за най-новата информация.



Научете повече за:

 - Ползите от програмите за социална подкрепа и взаимопомощ.

 - Как социалните и икономическите фактори влияят върху живота на
жените мигранти и тяхната интеграция в обществото. 

- Стъпки, които трябва да се предприемат за тяхното интегриране.

M1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА?
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ПРОЕКТЪТ РЕРА

M2. ВИДОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКА
ДЕЙНОСТ

Научете повече за:

- Видове доброволчески дейности в зависимост от техния
статут и областите/секторите на участие на доброволците и
задачите, свързани с всяка от тях.

M3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЖЕНИ МИГРАНТИ
Научете повече за: 

- Пречките, които жените мигранти срещат по отношение на
участието си в доброволчески дейности/като доставчици на

дейности за взаимопомощ в страната си на убежище.

 - Научете се да ги насърчавате да участват в тези дейности. 

M4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙСНОСТИ ЗА СОЦИАЛНА
ПОДКРЕПА

Научете повече за:

- Разберете необходимостта от създаване на група за взаимопомощ и
прочетете за основните аспекти, които трябва да се вземат предвид при
организирането на такива дейности. 

-Какво трябва и не трябва да се прави в програмите за социална
подкрепа.

- Ресурси: Работни листове.

M5. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ

Научете повече за:

- Запознайте се с планирането на дейностите по
супервизия, като научите как да планирате успешен
процес на наблюдение за менторите и как да
определите дали партньорската подкрепа е успешна
(оценка). 

Научете повече за:

- Научете за политиките и процедурите, които организациите
трябва да въведат, както и тези, които регулират

доброволчеството.

- Ресурси:  Примери за споразумения.  

M6. КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ ДАЛИ СОЦИАЛНАТА
ВЗАИМОПОМОЩ Е УСПЕШНА?
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