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Kobiety
Migrujące –
Perspektywy
Zatrudnienia
(Migrant Women –
Opportunites for
Work, Mi-WOW) to
projekt stworzony przez
New Communities
Partnership (NCP),
koordynowany i prowadzony
przez imigrantki; finansowany
przez Ministerstwo
Sprawiedliwości i Równości,
Irlandzki Europejski Program
Funduszy Strukturalnych i
Inwestycyjnych (2014-2020) oraz
program Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) (PEIL 2.9, Równość Płci,
część A - Przywracanie kobiet do siły roboczej,
2019).
Celem Mi-WOW jest identyfikowanie i pokonywanie
trudności napotykanych przez imigrantki poszukujące
pracy w Irlandii. Mi-WOW pomaga kobietom w
rozwijaniu ich potencjału, odbudowywaniu pewności
siebie oraz podnoszeniu kwalifikacji w celu ułatwienia
im dostępu do rynku pracy i / lub rozwoju kariery
zgodnie z indywidualnymi celami zawodowymi.
Ponadto Mi-WOW stawia sobie za cel wspieranie i
kreowanie
rozwojowej
przestrzeni
dla
przedsiębiorstw, tworzących strategie równości i
integracji dla kobiet migrujących umożliwiające im
nieograniczony dostęp i aktywne działanie na
irlandzkim rynku pracy.
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(RE)AKTYWUJ
SWOJĄ
KARIERĘ!

Program Mi-WOW
1. Publiczne Centra Dyskusyjne:
Każdego roku Mi-WOW prowadzi cztery bezpłatne i
dostępne dla publiki „Centra Dyskusyjne” w
prowincjach Leinster, Munster i Connacht.
Jest to przestrzeń, w której imigrantki, potomkowie
imigrantek oraz specjaliści od zasobów ludzkich (HR)
i osoby pracujące przy procesach rekrutacyjnych
spotykają się, uczą i dyskutują, dzieląc się przy tym
doświadczeniem I informacjami na temat praw
pracowników, systemu imigracyjnego w Irlandii oraz
znaczenia zrzeszania się w celu tworzenia otwartej,
dwukierunkowej, bezpiecznej i pełnej szacunku
rozmowy na temat nieuświadomionych uprzedzeń.

2. Powrót na rynek pracy Szkolenia dla imigrantek

3. Szkolenie
“Różnorodność w zatrudnianiu”

„Powrót na rynek pracy” to 8-tygodniowy program
szkoleniowy, mający na celu przygotowanie imigrantek i
potomków imigrantek do powrotu na rynek pracy.
Rocznie odbywają się cztery szkolenia. Są one
podzielone między prowincje Leinster, Munster i
Connacht.
Program ten oferuje:
- Doskonalenie umiejętności IT - cztery sesje
- Zdolności komunikacyjne w miejscu pracy: cztery sesje
- Podstawowe informacje na temat rynku pracy: cztery
sesje
- Indywidualne spotkanie z trenerem (jeden na jeden):
dwie sesje
- Kontynuowane po zakończeniu kursu wsparcie oraz
możliwość indywidualnej konsultacji przez okres sześciu
miesięcy.

Szkolenie „Różnorodność w zatrudnianiu” jest
skierowane do specjalistów od zasobów
ludzkich (HR) i / lub osób pracujących w
procesach rekrutacji.
Ma on na celu budowanie porozumienia i
wspieranie inicjatywy przezwyciężenia barier
napotykanych przez imigrantki i ich potomków
w dostępie do irlandzkiego rynku pracy.

KTO MOZE SIE UBIEGAC O MIEJSCE W TYM
SZKOLENIU?
Masz prawo starać się o udział w szkoleniu jeśli
jesteś imigrantka lub córką imigrantki mieszkającą
w Irlandii oraz:
- Masz prawo do pracy w Irlandii (nawet jeśli
pracujesz tylko w niepełnym wymiarze godzin);
- Jesteś bezrobotna i / lub studiujesz;
- Jesteś gotowa na powrót do pracy i
(re)aktywowanie kariery; oraz
- Posługujesz się językiem angielskim w stopniu
średnio zaawansowanym w celach zawodowych.
Prosimy kontaktować się z nami pod numerem 087 327
0540 / 087 1672039 lub miwow@newcommunities.ie,
aby uzyskać więcej informacji o Mi-WOW i wypełnić
formularz zgłoszeniowy.
Czekamy na wiadomość od Ciebie!
Uwaga: Zapraszamy wszystkie kobiety migrujące i potomków kobiet
migrujących, które spełniają powyższe wymagania do ubiegania się o
miejsce w szkoleniu Mi-WOW „Powrót na rynek pracy”, chcemy jednak
zaznaczyć, że pierwszeństwo będą miały kobiety, które nie otrzymują
świadczeń socjalnych LUB które zgodnie z wymogami otrzymywanych
świadczeń socjalnych nie są zobligowane do szukania pracy.

W ciągu roku odbywają się trzy sesje
szkoleniowe, podzielone między prowincje
Leinster, Munster i Connacht.
Uwaga: Wszystkie szkolenia oferowane przez
Mi-WOW prowadzone są w języku
angielskim. Jeśli uważasz, że potrzebujesz
lekcji angielskiego przed
przystąpieniem do jednego z
naszych szkoleń, prosimy
skontaktuj się z nami, a my
skierujemy Cię na kurs języka
angielskiego w ramach NCP.

