Mind the Gap
Менторська програма

Опис програми
З початку війни в Україні мільйони людей стали біженцями, особливо жінки з дітьми. Така
виняткова ситуація ставить усіх учасників цього процесу перед низкою труднощів: Як
інтегруватися в чужій країні? Як знайти перспективи в цій нестабільній ситуації? Як відбудувати
нову мережу контактів на новому місці?
Менторська програма ifa створена спеціально для біженок з України. Програма проходитиме
під особистим патронатом уповноваженої федерального уряду з питань переселенців та
національних меншин Наталі Павлік. Програма проходитиме за участю жінок представниць
німецької меншини у Польщі, Румунії, Німеччині, Словаччині, Чехії, Угорщині, Сербії, Молдові,
Естонії, Литві, Латвії та Казахстані. 20 учасниць будуть регулярно приймати участь у віддаленій
менторській програмі на протязі 5 місяців. Ifa супроводжуватиме Вас на протязі всієї програми
шляхом семінарів підвищення кваліфікації та індивідуальних консультацій.
Програма супроводжуватиметься вступним та заключним семінаром. За допомогою
менторської програми буде створена міжрегіональна жіноча мережа, що призведе до
зміцнення та підтримки жінок. Окрім того шляхом підвищення кваліфікації жінки матимуть
змогу покращити свій потенціал та інтегруватися на різних щаблях суспільства.
Метою проекту є покращення доступу до можливостей інтеграції та підвищення кваліфікації, а
також менторинг для біженок з України представницями німецької меншини зі Східної Європи.
В проекті можуть прийняти участь 10 менторок та 10 менті.
Що включає в себе програма?
•
•
•

Вступний та заключний семінари з особистою присутністю в Штутгарті з поверненням
витрат учасникам
Віддалені семінари з підвищення кваліфікації
Індивідуальні консультації ifa

Умови участі менторів
•

Жінки представниці німецької меншини, що на момент проведення менторської
програми проживають у Польщі, Румунії, Німеччині, Словаччині, Чехії, Угорщині, Сербії,
Молдові, Естонії, Литві, Латвії та Казахстані

АБО: представниці німецької меншини зі Східної Європи та Центральної Азії, що на момент
проведення менторської програми проживають у Німеччині.
•
•

В ідеалі є активними учасниками організацій та гуртків
Ментори повинні володіти німецькою мовою

Умови участі менті
•

•

Менторська програма спрямована на біженок з України (менті), що на момент
проведення менторської програми проживають у Польщі, Румунії, Німеччині,
Словаччині, Чехії, Угорщині, Сербії, Молдові, Естонії, Литві, Латвії та Казахстані
Менті повинні володіти німецькою мовою

Перебіг менторської програми
Вступний семінар: З 12 по 14 серпня 2022 року проходитиме вступний семінар для всіх
учасників менторської програми у Штутгарті (ifa). На основі спільних цілей, мотивації та
інтересів будуть сформовано пари менторок та менті. Під час групової роботи та ворк-шопів
будуть поставлені спільні цілі та розроблено основні напрямки роботи, яких будуть
дотримуватися менторки та менті в індивідуальній співпраці за сприяння та підтримки
керівників проекту. Окрім того учасники програми матимуть змогу особисто познайомитися з
ifa на місці. Для менторок під час вступного семінару проходитиме семінар для підвищення
кваліфікації на тему менторства.
Після вступного семінару проходитиме обмін досвідом та знаннями в групах по 2 особи.
Менторки та менті зустрічатимуться (віддалено) раз в місяць. За організацію цих зустрічей вони
є особисто відповідальними. Завдяки менторству менті можуть вчитися з досвіду та порад
менторок, і тим часом отримувати підтримку у здійснення власних планів. Координатори
програми ifa пропонують постійну підтримку та допомогу щодо тем дискусій та ефективної
комунікації, аби впевнитися, що і менторки, і менті отримають максимальну користь з участі в
програмі. Окрім того ворк-шопи будуть спеціально організовані та підлаштовані під потреби
учасників.
Заключний семінар: Метою заключного семінару є спільне підбиття підсумків проекту.
Менторська програма проводиться за підтримки Федерального Міністерства закордонних
справ Німеччини (станом на червень 2022 р.).
Реєстрація
Участь у програмі є безкоштовною. Усі бажаючі можуть подати заявку на участь до 15.07.2022
заповнивши формуляр за цим посиланням. З додатковими запитаннями звертайтеся за
електронною адресою dmi(at)ifa.de.
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