Wnioski z badania ankietowego
przeprowadzonego w ramach
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Więcej niż dwie piąte młodych imigrantów, którzy wzięli
udział w badaniu we Włoszech, Irlandii, Polsce, Hiszpanii
oraz Wielkiej Brytanii odczuwa, że praca jaką wykonują
nie odpowiada ich kwalifikacjom oraz doświadczeniu.
Młodzi imigranci w wieku od 18 do 30 lat wskazywali
na podobne bariery, ankieta pokazała, iż nie występują
większe różnice w doświadczeniach młodych imigrantów
przebywających na terenie pięciu krajów.
Bariery te dotyczyły konkurencji, biurokracji, uznawania
kwalifikacji, indywidualnych oczekiwań, komunikacji
oraz umiejętności społecznych, jak również dostępności
do informacji dotyczących praw pracowniczych.
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Ankietowani wyrazili potrzebę oraz zainteresowanie
programami szkoleniowymi. Uważają, że właściwe
przeszkolenie pomoże im polepszyć ich pozycję na
rynku pracy.
Uczestnicy postrzegają szkolenia jako długotrwały
proces i jako sposób na rozwój kariery zawodowej oraz
stałe zatrudnienie.

Znajdź pracę
Znajdź lepszą pracę
Rozwijaj swoje umiejętności
Wciągający, interaktywny kurs w wersji online,
pomagający młodym imigrantom w poszukiwaniu
pracy lub zdobywaniu lepszego zatrudnienia.

Projekt Numer: 2009-1-GB2-LEO05-01320
Projekt współfinansowany z DG Edukacja i Kultura ,,Uczenie się przez całe
życie” w ramach Programu Leonardo da Vinci. Wyłączną odpowiedzialność
za niniejszą publikację ponosi autor, Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych informacji.

www.pathwaystowork.eu

www.pathwaystowork.eu

Kurs zawiera interaktywne materiały
szkoleniowe oraz informacje dla
pracujących imigrantów, łatwo dostępnych
poprzez stronę internetową.
Narzędzie internetowe podzielone jest na pięć modułów:

Układanie sobie życia w obcym kraju jest
ekscytujące, ale często nie jest łatwe! Jednym
z pierwszych napotykanych wyzwań jest
znalezienie pracy, jak również poznanie praw
pracowniczych obowiązujących w danym kraju.
Może to przysparzać szczególnych trudności
imigrantom, którzy w dalszym ciągu uczą się
reguł panujących w nowy środowisku pracy.
Być może borykasz się z wieloma procedurami aplikacyjnymi
w celu podjęcia pracy, napotykając przeszkody związane
z regulacjami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia bądź
nieznajomymi pojęciami związanymi z lokalną kulturą.
Odnalezienie własnej drogi w gąszczu formalności oraz różnic
kulturowych może sprawiać duże trudności jeżeli nie będziesz
wiedział gdzie szukać porady lub informacji.
Pathways to Work – www.pathwaystowork.eu jest
inicjatywą realizowaną w ramach programu Leonardo da
Vinci, finansowaną przez Unię Europejską udostępniającą
internetowe wielojęzyczne narzędzie mające na
celu dostarczenie imigrantom porad oraz informacji
przydatnych podczas procesu poszukiwania pracy lub
lepszego zatrudnienia w kraju przyjmującym.
Kurs dostępny w ramach projektu Pathways to Work jest
bezpłatny oraz zawiera informacje niezbędne imigrantom
poszukujących pracy w krajach takich jak Wielka Brytania,
Irlandia, Hiszpania, Włochy oraz Polska i jest dostępny w językach
angielskim, hiszpańskim, włoski oraz polskim. Kurs zaopatrzony
jest w dodatkowe materiały jakimi są filmy, przykładowe CV,
linki oraz narzędzia wspierające imigrantów w poszukiwaniu
pracy. Nie musisz się rejestrować. Odwiedź stronę internetową
www.pathwaystowork.eu I postaw pierwszy krok wzdłuż ścieżki
prowadzącej do nowej lub lepszej pracy.
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Budowanie pewności siebie oraz samoświadomości
Moduł ten pomoże rozważyć wasze nadzieje i
obawy, zawiera informacje dotyczące wymagań jakie
należy spełnić aby legalnie mieszkać i pracować w
kraju przyjmującym oraz pomoże Wam opracować
odpowiedni plan działania.

Rozwijanie umiejętności pracy w grupie
i komunikacji
Moduł 2 wyjaśnia jak ważna jest praca w grupie, pozwala
ocenić jaką rolę pełni się w grupie oraz udostępnia
wartościowe narzędzia, które pomogą poprawić Twoje
umiejętności komunikacyjne.
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Poznaj swoje prawa pracownicze
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Ścieżka Kariery
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Poszukiwanie pracy oraz techniki rozmowy
kwalifikacyjnej

Moduł ten w prosty sposób wyjaśnia kwestie związane
z regulacjami prawnymi, Twoimi prawami oraz
obowiązkami – podstawową wiedzą jaka obowiązuje
imigrantów podejmujących pracę.

Moduł 4 pozwala na ocenienie umiejętności oraz
wartości jakie możesz wnieść do pracy, następnie
wyjaśnia jak napisać przejrzyste oraz efektywne CV.

Wiedza gdzie można poszukiwać pracy jest bardzo
ważna kiedy przyjeżdżamy do obcego kraju. Moduł 5
udziela informacji gdzie poszukiwać potencjalnego
zatrudnienia oraz w jaki sposób polepszyć efektywność
podczas rozmów kwalifikacyjnych mających na celu
ułatwienie Wam znalezienia pracy odpowiadającej
Twoim oczekiwaniom!

“Poszukiwanie
pracy, która będzie
satysfakcjonująca nie jest
łatwe, ale dzięki stronie
Pathways to Work jestem
bardziej pewny siebie.”
Pawel (Polak mieszkający w Irlandii Północnej)

