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Mulheres
Migrantes Oportunidades
de Trabalho
(Migrant Women Opportunities for
Work, Mi-WOW) é
um projeto da New
Communities Partnership
(NCP) coordenado e
administrado por mulheres
migrantes, e financiado pelo
Departamento de Justiça e
Igualdade, pelo Programa Europeu
de Fundos Estruturais e de
Investimento da Irlanda (2014-2020) e
pelo programa do Fundo Social Europeu
(ESF) programa PEIL 2.9 “Gender
Equality, Strand A” (Mulheres retornando à
força de trabalho) 2019.
O Mi-WOW procura explorar, apoiar e superar
barreiras específicas que as mulheres migrantes
enfrentam na Irlanda durante suas jornadas de
procura de emprego. O Mi-WOW foi desenvolvido
para capacitar as mulheres migrantes à atingir seu
potencial, recuperar sua confiança e aprimorar suas
habilidades para facilitar seu acesso ao mercado de
trabalho e / ou progressão na carreira de maneira
vinculada a seus objetivos profissionais.
Além disso, o Mi-WOW visa fornecer suporte e um
espaço de pensamento crítico as empresas, criando
e desenvolvendo rotas inclusivas e iguais para as
mulheres migrantes participarem de qualquer espaço
do mercado de trabalho irlandês.
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(RE)LANCE A
SUA CARREIRA!

Mi-WOW programme
1. 'Hubs de Conversação'
Todos os anos, o Mi-WOW opera quatro 'Hubs de
Conversação' gratuitos e abertos ao público. Estes
são divididos entre Leinster, Munster e Connacht.
Este é um espaço para as mulheres migrantes, as
mulheres descendentes de migrantes, equipes de
RH e/ou as pessoas envolvidas nos processos de
contratação discutir, aprender e trocar informações
sobre direitos trabalhistas, o sistema de imigração na
Irlanda e a importância do trabalho em rede, além de
ser um espaço para gerar um conversa aberta,
segura
e
respeitosa
sobre
preconceitos
inconscientes.

2. Treinamento: Retorno à força de
trabalho para mulheres migrantes

3.Treinamento:
Diversidade na contratação

O "Retorno à força de trabalho para mulheres
migrantes" treinamento é um programa de
aprendizado de oito semanas destinado a preparar as
mulheres migrantes e as mulheres descendentes de
migrantes para voltar ao mercado de trabalho. Há um
total de quatro treinamentos por ano. Estes são
divididos entre Leinster, Munster e Connacht.

O treinamento “Diversidade na contratação” é
direcionado à equipes de RH e /ou às pessoas
envolvidas nos processos de contratação,
para que juntos possamos construir pontes
para superar as barreiras que as mulheres
migrantes e as mulheres descendentes de
migrantes enfrentam ao acessar o mercado
de trabalho irlandês.

Este programa de 8 semanas oferece:
- Skills the TI (aprimoramento): quatro sessões
- Habilidades de comunicação para o trabalho: quatro
sessões
-Fundação do mercado de trabalho: quatro sessões
- Sessão de orientação individual para cada
participante: duas sessões
-Follow-up suporte após o treinamento por um
período de seis meses.
QUEM É ELEGÍVEL PARA ESTE TREINAMENTO?
Se você é uma mulher migrante ou descendente de
migrantes que mora na Irlanda e:
- Você tem o direito de trabalhar na Irlanda (mesmo
que seja em meio período);
- Você está desempregada e / ou estudando;
- Você está pronta para voltar ao trabalho e (re) iniciar
sua carreira; e
- Você possui um nível intermediário superior de
inglês para fins profissionais.
Entre em contato conosco pelos números 087327
0540/0871672039 ou miwow@newcommunities.ie
para falar mais sobre o Mi-WOW e concluir uma
entrada de avaliação. Queremos ouvir de você!
Nota: Todas as mulheres migrantes ou descendentes de migrantes que
atenderem aos requisitos estabelecidos acima são bem-vindas para se
inscrever para participar no Mi-WOW 'Retorno ao treinamento da força de
trabalho', mas será dada prioridade às mulheres que não recebem
pagamentos de assistência social OU que não é necessário procurar
trabalho de acordo com os requisitos dos benefícios de bem-estar social que
elas recebem.

Há três sessões durante o ano, divididas entre
Leinster, Munster e Connacht.
Nota: Todos os treinamentos oferecidos pelo
Mi-WOW são realizados em inglês. Se você
acha que poderia se beneficiar das aulas de
inglês antes de ingressar em um de nossos
treinamentos, entre em contato
conosco e nós o
encaminharemos para um
curso de inglês na NCP.

