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PROJEKT RE-START
W ramach projektu RE-START partnerzy z Hiszpanii, Grecji,
Cypru, Islandii, Bułgarii i Polski mają na celu opracowanie
narzędzia online, które będzie wspierać kobiety – po
pozostaniu w domu – w ponownym wejściu na rynek pracy.
Zajmiemy się 3 największymi wyzwaniami dla kobiet na tym
etapie ich życia:
Zdobyciu motywacji i pewności siebie.
Uzyskanie wsparcia w orientacji na rynku, aby odnieść
sukces w znalezieniu odpowiedniej pracy.
Promowaniu ich umiejętności identyfikowania sieci
wsparcia, aby przezwyciężyć strukturalne i społeczne
bariery.

CELE
Szkolenie online RE-START zapewni umocnienie kobiet do
powrotu do życia zawodowego w celu zmniejszenia
ryzyka wykluczenia społecznego i ubóstwa, zwłaszcza w
starszym wieku. Tym samym projekt znacząco wpłynie na
ich szanse, a przez to przyczyni się do poprawy sytuacji
społeczno-ekonomicznej kobiet i ich rodzin.

GRUPY DOCELOWE
Kobiety powracające na rynek pracy po urlopie
macierzyńskim.
Specjaliści / doradcy / trenerzy pracujący z kobietami,
które chcą lub muszą powrócić na rynek pracy i chcą je
wzmocnić lub wesprzeć w zorientowaniu się na te
problemy.
Instytucje rynku pracy.
Służby zatrudnienia i administracja publiczna związane
z kwestią powrotu kobiet na rynek pracy, związki
zawodowe i decydenci polityczni.

Przygotuj się i działaj!
Tutaj znajdziesz materiały, narzędzia i ćwiczenia, które
pomogą Ci w wyznaczeniu nowych celów, a na koniec
zmienią Twoją sytuację. Możesz znaleźć podstawowe
informacje i powiązane działania:
MODUŁ1: Opracowanie planu działania i podjęcie decyzji
MODUŁ 2: Zdobądź więcej pewności siebie i
wzmocnienia.
MODUŁ 3: Poznaj własne potrzeby i zasoby, aby
ponownie wejść na rynek pracy.
MODUŁ 4: Poznaj swoje możliwości podnoszenia
umiejętności.
MODUŁ 5: Dowiedz się o prawach pracowniczych,
zwłaszcza w swojej sytuacji.

Znajdź wsparcie!
Na naszej stronie znajdziesz:
Usługi wsparcia rodziny.
Zawodowe sieci wsparcia i wzmocnienia.
Mentoring.
Prawo pracy.
Budowanie grup wsparcia.

UCZ SIĘ OD INNYCH
Prześlij nam swoją historię jak zrealizowałaś swoje
marzenie i rozwiązałaś problemy oraz jak poradziłaś sobie
z obawami i niepewnością. Pomagaj innym realizować ich
własne pomysły i zainteresowania oraz wspieraj ich w
przyszłych przedsięwzięciach.

CZY WIEDZIAŁAŚ...
…praca w niepełnym wymiarze godzin
zmniejsza nie tylko Twoje rzeczywiste
dochody, ale także przyszłe możliwości
życiowe?

…kobiety w wieku powyżej 65 lat są
narażone na ryzyko ubóstwa?

…równość płci w zatrudnieniu poprawiła
się w Europie tylko o 2% w ostatnich
latach?

PODEJMIJ DZIAŁANIE!
DOŁĄCZ DO NAS I
WEŹ UDZIAŁ W
SZKOLENIU TERAZ!

