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KOBIET-MIGRANTEK 
 

Kurs dla kobiet-migrantek 
- Krótki przewodnik 

Statystyki europejskie dowodzą, że kobiety ze środowisk 
migracyjnych mają znacznie gorszy status zawodowy, znacznie 
mniejsze możliwości integracji czy szanse na osiągnięcie 
sukcesów zawodowych niż kobiety w podobnej sytuacji w innych 
krajach Unii Europejskiej. 

Badania pokazują, że wsparcie rówieśnicze i aktywność 
wolontariacka mają bardzo pozytywny wpływ na integrację, 
zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz pozycję zawodową 
kobiet-migrantek, ponieważ aktywności te pomagają im budować 
sieci wsparcia oraz poprawić ich dobrostan psychiczny. 

W związku z powyższym, projekt PEPA podejmuje tematykę 
szkolenia i umożliwienia kobietom-migrantkom wsparcia innych 
kobiet w podobnej sytuacji w zakresie kontaktów społecznych, 
edukacji i wolontariatu w ich środowiskach własnych. 
Uczestnictwo w takowych zajęciach wywiera niewątpliwie 
pozytywny wpływ na życie takich kobiet, jako że budują one 
wzajemne sieci wsparcia, zdobywają pewność siebie, a to z 
kolei wzmacnia holistyczny proces integracji w kraju 
goszczącym. 

Mając powyższe na uwadze, kurs ten ma na celu wsparcie kobiet 
ze środowisk migracyjnych i mniejszościowych w procesie 
integracji. Jednakowoż,  wierzymy, że treści zawarte w kursie 
będą szczególnie przydatne dla kobiet w trudnej sytuacji bądź 
wyizolowanych społecznie. 

Kurs zawiera m.in.: informacje na temat planowania działań 
wzajemnego wsparcia, zarówno przez kobiety-migrantki, jak i dla 
nich samych. Dodatkowo, niektóre moduły są cennym źródłem 
wiedzy w zakresie tworzenia sieci wsparcia wśród społeczności. 

Kurs jest podzielony na 6 niezależnych od siebie modułów, 
chociaż zapoznanie się z treścią całego kursu przyniesie 
największą korzyść, jako że poszczególne sekcje uzupełniają się 
wzajemnie. Każdy moduł zawiera dodatkowe materiały oraz 
przydatne karty pracy. Finalnie, wszystkie moduły zawierają 
krótkie narzędzie do samooceny, ażeby zweryfikować wiedzę i 
zrozumienie tematyki wolontariatu każdego uczestnika kursu. 

           
W imieniu całego konsorcjum projektowego, zapraszamy do 
odwiedzenia naszej strony internetowej: https://pepaproject.eu/, 
wierząc, że informacje tam zawarte okażą się przydatne. 

Zapraszamy także na naszą stronę na Facebooku 
@pepaprojecteu, aby zasięgnąć aktualnych informacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                https://pepaproject.eu/ 
 
„Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy 

autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej 
zawartych.”
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Moduł 

11 
Korzyści z wolontariatu i wsparcia rówieśniczego  

 
Dowiedz się o korzyściach płynących z zaangażowania w  
działania wolontariackie oraz o wskazówkach, jak znaleźć 
odpowiedni wolontariat wedle własnych potrzeb i oczekiwań. 
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MODUŁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stań się niezależna w kraju 
goszczącym 
Dowiedz się: 

Moduł 
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jak wejść na rynek pracy; poznaj także funkcje 
ochronne prawa pracy, 
jak pokonać bariery językowe i kulturowe, ażeby znaleźć 
zatrudnienie i stać się ekonomicznie niezależną. 

 
 
 

 

Jak stać się bardziej pewną siebie na rynku pracy? 
 

Wzmocnij umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,  
najważniejsze z punktu widzenia pracownika oraz 

 
 

Moduł 

https://pepaproject.eu/ 

 
 

 
 Pozbądź się barier, które uniemożliwiają Ci  

rozpoczęcie działalności wolontariackiej, czytając  
przydatne spostrzeżenia, które mogą pomóc  
Ci  odpowiednio przygotować się i jak najlepiej wykorzystać  
własne doświadczenie  

 
W tym module nauczysz się  

 
jak starannie projektować i wdrażać mechanizmy 
ewaluacji, które pomogą wzmocnić działania w ramach 
wzajemnego wsparcia. 

 
 

 
Zrozum, jak ważne jest wyposażenie kobiet-migrantek w 
przydatne dla nich umiejętności i wiedzę, aby mogły stać 
się częścią zespołu wolontariuszy oferujących wsparcie 
w środowisku własnym  


