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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, învățarea și angajare femeilor migrante,

ajutându-le să construiască noi rețele sociale și să le

îmbunătățească bunăstarea. 

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 își propune să
îmbunătățească capacitatea organizațiilor care

lucrează cu migranți și femei, voluntarilor, organizațiilor

statutare și altor profesioniști de a crea oportunități mai

bune pentru femeile migrante.

 

Cursul este împărțit în 6 module inteligibile care pot fi

citite și utilizate independent, deși credem că
funcționează mai bine dacă sunt utilizate ca un tot.

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.



Învățați despre:

 - Beneficiile programelor de sprijin de la egal la egal.

 - Cum influențează factorii sociali și economici existența și

integrarea femeilor migrante în societate. 

- Pașii care trebuie parcurși pentru integrarea acestora.

M1. SPRIJINUL DE LA EGAL LA EGAL. CE ESTE?
 

CURS PENTRU ORGANIZAȚIILE CARE
LUCREAZĂ CU FEMEILE MIGRANTE -

UN SCURT GHID

PROIECTUL PEPA

M2. TIPURI ȘI POSIBILITĂȚI DE VOLUNTARIAT
Învățați despre:

- Tipuri de activități de voluntariat în funcție de statutul acestuia și

despre domeniile/sectoarele de implicare a voluntarilor și sarcinile

aferente fiecăruia dintre acestea.

M3. CUM SĂ ÎNCURAJĂM FEMEILE MIGRANTE
Învățați despre: 

- Barierele pe care le întâmpină femeile migrante în ceea ce

privește participarea lor la activități de voluntariat/ ca

organizatoare de activități de sprijin de la egal la egal în țara

lor de refugiu.

 - Învățați să le încurajați să participe la aceste activități.  

M4. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE SPRIJIN
DE LA EGAL LA EGAL
Învățați despre:

- Înțelegeți necesitatea creării unui grup de sprijin de la egal la

egal și citiți despre aspectele cheie de luat în considerare

atunci când organizați activități de sprijin de la egal la egal. 

-Ce trebuie să faceți și nu trebuie să faceți atunci când vine

vorba de un program de sprijin de la egal la egal

- Resurse: Fișe de activitate 

M5. POLITICI ȘI PROCEDURI

Învățați despre:

- Familiarizați-vă cu planificarea activităților de supraveghere

învățând despre modalitățile de planificare a unui proces de

supraveghere de succes pentru mentori și despre cum să
determinați dacă sprijinul de la egal la egal este prosper

(evaluare)

Învățați despre:

- Aflați despre politicile și procedurile pe care organizațiile
trebuie să le aibă în vigoare și despre cele care

reglementează voluntariatul.

- Resurse:  Exemple de acorduri 

M6. CUM SĂ DETERMINAȚI DACĂ SPRIJINUL
DE LA EGAL LA EGAL ESTE EFICIENT

https://pepaproject.eu/es/


