
Datele din UE arată că femeile migrante rate mai scăzute atunci
când vine vorba de angajare și integrare, în comparație cu femeile
născute în UE.

Cercetările pe această temă au arătat că sprijinul de la egal la
egal și voluntariatul sunt benefice pentru integrarea, procesul de
învățare și angajarea femeilor migrante, ajutându-le să își
construiască noi rețele sociale și să își îmbunătățească starea de
bine. 

Având în vedere acest lucru, proiectul PEPA a fost creat cu
intenția de a instrui și împuternici femeile migrante pentru a
sprijini alte femei în activități sociale, de învățare și de voluntariat
în comunitatea lor. Participarea la aceste activități are un impact
pozitiv asupra vieții femeilor migrante, deoarece își construiesc
noi rețele sociale și dobândesc încredere în sine, ceea ce le
îmbunătățește procesul de integrare în țara gazdă.

Din toate aceste motive, acest curs a fost dezvoltat pentru a
sprijini femeile migrante și minoritățile etnice în procesul lor de
integrare. În plus, considerăm conținutul acestui curs ca fiind
deosebit de util pentru femeile care sunt izolate social sau într-o
situație dificilă.

De exemplu, cursul include informații despre cum să planificați
activități de sprijin de succes de către și pentru femeile migrante.
În plus, unele module oferă informații utile despre construirea
rețelelor de suport în cadrul comunității și alte subiecte relevante.
 
Cursul este împărțit în 6 module cuprinzătoare, care pot fi citite și
utilizate independent, deși credem că funcționează mai bine dacă
sunt utilizate ca un tot unitar. Fiecare modul include resurse
suplimentare pentru a explora subiectul în profunzime, iar unele
includ fișe de lucru pe care se poate lucra. În cele din urmă, toate
modulele includ un scurt instrument de autoevaluare pentru a
testa înțelegerea cititorului.

În concluzie, și în numele tuturor partenerilor proiectului, sperăm
că aceste informații vă sunt utile. Dacă doriți să aflați mai multe
despre proiect, vă rugăm să vizitați site-ul nostru:
https://pepaproject.eu/es/ 
De asemenea, puteți vizita pagina noastră de Facebook
@pepaprojecteu pentru cele mai recente informații.
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Rolul mentorilor, utilizatorilor și parteneriatelor.
Cum să proiectați și să implementați cu atenție
mecanismele de evaluare care pot ajuta la consolidarea și
susținerea activităților de sprijin de la egal la egal.

Activități reușite de sprijin de la egal la egal
Familiarizați-vă cu planificarea activităților de la egal la egal
citind despre:
Diferitele părți în care este separată planificarea.
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Familiarizarea cu oportunitățile de formare care pot fi
oferite femeilor migrante.
Înțelegeți importanța dotării femeilor migrante cu
abilitățile de care au nevoie pentru a fi membri eficienți ai
echipei de voluntari și, prin urmare, a comunității lor.

Formarea voluntarilor 
Învățați să transmiteți abilitățile mai departe:

https://pepaproject.eu/es/

Importanța de a face parte din piața muncii și a acelor
instrumente internaționale care vă protejează.
Modalități de a depăși barierele lingvistice și culturale,
astfel încât să puteți găsi un loc de muncă sigur și să
deveniți independent din punct de vedere economic.

Deveniți independent în țara gazdă
Învățați despre: 

Beneficiile personale ale voluntariatului și sprijinului de la
egal la egal.

 Aflați despre beneficiile implicării în activități de
voluntariat și sfaturi pentru a găsi oportunitatea de
voluntariat potrivită pentru dumneavoastră.
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Redactarea unui CV calitativ 

 Cum să deveniți mai încrezător pe piața muncii
Aflați despre cele mai importante abilități interpersonale și de
comunicare pentru locul de muncă și/sau încercările
antreprenoriale.

De asemenea, aflați cum să aplicați pentru un loc de muncă prin:
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ModulUL

Considerații atunci când începeți voluntariatul

Eliminați barierele care vă împiedică să începeți o
activitate de voluntariat citind aceste considerații
importante care vă pot ajuta să vă pregătiți și să profitați
la maximum de experiență.


