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Hvað hefur gerst? 

Annar fundur samstarfsaðila var haldinn í Kaunas, Litháen þann 13 og 

14 júní síðastliðinn. Markmið fundarins var að fara yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar sem fram fór um þarfir markhópsins og meta 

framhaldið. Á öðrum degi deildu þátttakendur hugmyndum sínum um 

hvaða æfingar myndu henta í námskeiðinu.  

Í desember var svo þriðji fundurinn haldinn í Aþenu í Grikklandi. Þar var 

farið yfir námsefnið og æfingar sem notaðar verða á námskeiðunum.  

Þessa dagana er verið að leggja lokahönd á frágang námsefnis fyrir 

þessa tvo hópa en stefnt er að því að hefja námskeiðin í janúar-febrúar.  

Á Íslandi er stefnt að því að hefja námskeið fyrir ráðgjafa og 

sjálfboðaliða í lok febrúar og er skráning hafin.  

Hægt er að sækja um þátttöku með því að fylla út rafrænt umsóknareyðublað sem finna má neðst á síðunni.  
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 Þú hefur fengið í hendurnar fréttabréf nr. 2 í Evrópuverkefninu Empower þar sem má finna nýjustu fréttirnar af 
verkefninu. 

Okkar markmið: 

Að veita ráðgjöfum/sjálfboðaliðum þjálfun sem miðar annars  að þvi að auka hæfni þeirra til að vinna 
með félagslega viðkvæmum konum. 

Að veita félagslega viðkvæmum konum þjálfun sem miðar að því að auka   tækifæri þeirra á 
vinnumarkaði.   



  

 

 

 

Upplýsingafundir  

Samstarfsaðilar hafa allir haldið kynningarfundi um verkefnið 

á síðastliðnum mánuðum en það er hluti af verkefninu.   

 

Vinnumálastofnun 

Vinnumálastofnun hélt upplýsingafund í lok nóvember þar 

sem félagsráðgjafanemum var boðið til að fá kynningu á 

verkefninu. 19 nemar mættu á fundinn og var aðaláherslan 

lögð á að kynna verkefni, markmið þess og námskeiðið sem í 

boði verður.   

Einnig voru niðurstöður rannsóknar þeirrar sem fram fór í 

fyrra kynntar, niðurstöður rýnihópavinnu og könnunar sem 

gerð var á netinu.   Nemarnir voru mjög áhugasamir um 

verkefnið og námskeiðið framundan.   

 

Inova 

Inova í Sheffield, Bretlandi, hélt fund í lok nóvember en þar 

mættu hvorki fleiri né færri en 27 manns sem sýnir greinilega 

áhugann á verkefninu.  Eftir að hafa útskýrt markmið 

verkefnisins, þá stýrði Carolyn Usher verkefnavinnu og bauð 

þátttakendum að  reyna þær æfingar sem í boði verða á 

námskeiðinu. Einnig útskýrði hún aðferðarfræði 

hæfnihringjanna sem í boði verða. Þátttakendur sýndu mikinn 

áhuga og nú þegar hafa nokkrir ráðgjafar skráð sig á námskeið 

hjá Inova  

SIF 

Sif í Litháen hélt einnig fund í lok nóvember. Á sama tíma var 

haldið upp á Hvíta borðann sem er árleg hátíð í Litháen sem er 

tileinkaður baráttunni fyrir útrýmingu ofbeldis gegn konum. Á 

fundinum var rætt um þetta vandamál og hvernig hægt sé að   

aðstoða konur sem lent hafa í ofbeldi en ein leið er að taka þátt 

í   Empower verkefninu. 

Nám á netinu 

Hluti af verkefninu er þróun vefkerfis þar sem námsefni 

verður aðgengileg og svæði þar sem  þátttakendur geta 

unnið saman. Þar verða aðgengileg námskeið fyrir 

annarsvegar ráðgjafa og sjálfboðaliða og hinsvegar fyrir 

konur sem eru félagslega viðkvæmar.   

Bráðlega verður þetta kerfi aðgengilegt á tungumálum 

þátttendalanda, ensku, litháensku, íslensku og grísku.  

Til að nálgast efnið þá þarf að stofna aðgang og munt þú fá 

sendan póst til að ljúka við skráningu.  Kerfið verður einfalt í 

notkun og mun veita þátttakendum góða yfirsýn yfir alla 

námsþætti og upplýsingar um ítarefni.   

Skoðaðu heimasíðuna hér  http://empower.kmop.eu ! 
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Taktu þátt ! 

Nú er 2017 gengið í garð og skráning á námskeiðin að hefjast. Á Íslandi hefst námskeiðið fyrir ráðgjafa/sjálfboðaliða í lok janúar.  

Með þátttöku munt þú:  

 Þróa hæfni þína og sjálfstraust sem ráðgjafi/sjálfboðaliði og læra hvernig þú getur aðstoðað konur sem eru félagslega 
viðkvæmar.   

 Þróa hæfni til að geta stutt konur í að fá starf eða til að þróa sína eigin viðskiptahugmynd.   

 Að deila þekkingu og að læra frá öðrum í jákvæðu og styðjandi umhverfi.   

 Þú getur einnig vísað þeim konum sem þú ert að aðstoða á námskeiðið fyrir þær, sem mun hefjast í apríl.   

Skráðu þig núna! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Ásdísi, Ingibjörgu og Sigrúnu hjá Vinnumálastofnun í síma – 515-4800 eða í 
eftirfarandi netföngum: 

Asdis.gudmundsdottir@vmst.is 
ingibjorg.bjornsdottir@vmst.is 
sigrun.elmers@vmst.is  
 

 

 

"The European Commission support for the production of this newsletter does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein." 
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Finndu okkur á Facebook! 
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