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KURS DLA ORGANIZACJI PRACUJĄCYCH 
Z KOBIETAMI-MIGRANTKAMI – 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 problematykę 
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, w którym 
przebywają.  

 
Mając na względzie powyższe przyczyny, niniejszy kurs ma na 
celu wzmocnienie potencjału organizacji pracujących z migrantkami, 
kobietami, wolontariuszami, innymi organizacjami/ instytucjami czy 
profesjonalistami, ażeby stworzyć więcej możliwości rozwojowych 
dla kobiet ze środowisk migracyjnych. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„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.”



 
 
 

PROJEKT ‘PEPA’ 
ROZWIĄZANIA WZMACNIAJĄCE GRUPY 

KOBIET-MIGRANTEK 

 
M1. WSPARCIE RÓWIEŚNICZE, CO TO JEST? 

- Korzyści z programów wsparcia rówieśniczego. 
- Jak czynniki społeczne i ekonomiczne wpływają na egzystencję 

kobiet-migrantek i ich integrację w społeczeństwie. 
- Kroki zmierzające do integracji migrantek w społeczeństwie. 

 
M2. RODZAJE I MOŻLIWOŚCI 
PRACY WOLONTARIACKIEJ 
- Rodzaje działań wolontariackich zgodnie z ich statusem i 
obszarem zaangażowania wolontariuszy czy powiązanych z 
nim zadań. 

M3. JAK ZACHĘCIĆ KOBIETY-MIGRANTKI? 
- Przeszkody, jakie napotykają kobiety-migrantki jako 

świadczeniobiorcy działań wolontariackich w kraju 
przyjmującym. 

- Jak zachęcić kobiety do uczestnictwa w takich działaniach.  
 

M4. ORGANIZACJA WSPARCIA 
RÓWIEŚNICZEGO 
- Zrozumienie potrzeby utworzenia grupy wsparcia 
rówieśniczego oraz kluczowych aspektów, które należy 
wziąć pod uwagę, organizując takowe działania. 
- Blaski i cienie programu wsparcia rówieśniczego.  
- Zasoby: Karty pracy. 

 
M5. POLITYKI I PROCEDURY 

- Poznaj polityki i procedury regulujące działania 
wolontariackie, jakimi winny dysponować organizacje.  

-  Zasoby: Przykłady umów 
 

M6. JAK ZMIERZYĆ SUKCES PROGRAMU 
WSPARCIA RÓWIEŚNICZEGO? 
- Dowiedz się jak zaplanować działania monitorujące 
poprzez eksplorację różnych sposobów planowania 
procesu nadzoru adresowanego do mentorów, a także 
poznaj czynniki warunkujące sukces programu wsparcia 
rówieśniczego (ewaluacja).    
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