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Przewodnik po najlepszych 

praktykach 
 

Przygotowaliśmy finalną wersję naszego Przewodnika po 

najlepszych praktykach. Jest on skierowany do praktyków, 

którzy mogą zaangażować migrantki we wzajemne 

rówieśnicze działania wspierające. Przewodnik przetestowało 

ponad 120 kobiet i organizacji. Informacje zwrotne z testów 

zostały uwzględnione w ostatecznej wersji przewodnika. 

Dostępne są tłumaczenia we wszystkich językach 

partnerskich: angielskim, polskim, hiszpańskim, rumuńskim, 

bułgarskim.  

Przewodnik można pobrać ze strony internetowej projektu: 

www.pepaproject.eu  

 

 

Przewodnik wsparcia rówieśniczego 

Partnerzy nadal pracują nad opracowaniem Przewodnika wsparcia rówieśniczego. Do tej 

pory stworzyliśmy konspekty lekcji i zebraliśmy dobre praktyki. Aktualnie partnerzy 

organizują grupy fokusowe w swoich krajach. 

Do końca kwietnia 2022 r. 180 migrantek weźmie udział w testach, wpływając tym 

samym na ostateczny kształt naszych zasobów. 

Po pilotażu opracujemy finalną wersję Przewodnika wsparcia rówieśniczego, który będzie 

skierowany do migrantek. Będzie miał na celu informowanie i inspirowanie do 

prowadzenia wysokiej jakości działań wspierających, w tym nauki języków, działań 

twórczych i umiejętności w miejscu pracy. 

Program wsparcia rówieśniczego  
na rzecz rozwoju 
migrnatek 

 
 

 

Partnerzy opracowali: 

• NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE, identyfikujące grupę docelową oraz aktualną sytuację 

uczestnika i jego aspiracje. Celem narzędzia jest dostosowanie wsparcia, wskazówek i 

porad do indywidualnych potrzeb rozwoju edukacyjnego. 

• MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla: 

o Organizacji pracujących z migrantkami - „Szkolenie trenerów”, aby pomóc 

personelowi we wspieraniu i zachęcaniu migrantek do podejmowania wsparcia 

rówieśniczego; 

o Migrantek - informacje na temat osobistych korzyści płynących z wolontariatu 

i wsparcia rówieśników, ważnych kwestii dotyczących rozpoczynania 

wolontariatu oraz wskazówek dotyczących planowania i prowadzenia 

skutecznych działań w zakresie wsparcia rówieśników.

• JEDNOSTKI LEKCJI w obszarach obejmujących: Przywództwo; Umiejętności w miejscu 

pracy i przedsiębiorczość; Przygotowanie dobrego CV; Autoprezentacja i wystąpienia 

publiczne. 

W testach weźmie udział 120 kobiet. Zaangażowanie migrantek pozwoli zapewnić 

trafność, jakość i dopasowanie do użytkownika ostatecznych materiałów.  

 
Międzynarodowe spotkania projektowe 

Od naszego ostatniego biuletynu do kwietnia 2022 r. 

odbyły się dwa międzynarodowe spotkania projektowe – 

w Reus w Hiszpanii oraz w Birmingham w Wielkiej Brytanii 

Partnerzy mieli okazję spotkać się osobiście i pogłębić 

dyskusję na temat dotychczasowej pracy, kolejnych 

kroków oraz wymienić się przydatną wiedzą i 

doświadczeniem. 

 

 

 

 

 
 

Dowiedz się więcej na: www.pepaproject.eu 
 

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
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