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Jus sveikina 6-asis „EMPOWER“ naujienlaiškis!
Šiame, paskutiniame, numeryje rasite daugiau informacijos apie tai, kokie neapsakomai dėkingi Jums esame už
Jūsų pozityvumą ir paramą viso „EMPOWER“ projekto metu ir apie tai, kas mūsų laukia toliau.

Nesakome Jums sudie – sakome AČIŪ!
Trejus metus trukęs „EMPOWER“ projektas baigėsi, tačiau dar
nenorime sakyti sudie, todėl tiesiog sakome ačiū.
Per pastaruosius dvejus metus projekto šalyse partnerėse apmokėme
ne mažiau kaip 98 su pažeidžiamomis moterimis dirbančius
darbuotojus (įskaitant savanorius) ir 89 moteris, padėdami dalyviams
stiprinti pasitikėjimą savimi ir kitais bei didinti verslo ir įsidarbinimo
galimybes naudojant stipriosiomis savybėmis paremto koučingo ir
konsultavimo metodą.
Dėkojame visiems, dalyvavusiems projekto veiklose ir projekto
mokymo programose, visiems, kurie skleidė žinią apie mūsų veiklas
bei visiems, buvusiems kartu su mumis baigiamojoje konferencijoje „Conversations on Resilience and Employability: Connect,
Collaborate & Lead“ („Pokalbiai apie stiprybes ir įsidarbinimo galimybes: susivienykime, bendradarbiaukime ir veskime
pirmyn“).

Mūsų misija:
Pasiūlyti specialistams, dirbantiems su socialinėje atskirtyje esančiomis moterimis, bendrųjų įgūdžių ugdymo
mokymus, kurių dėka jie galėtų geriau padėti moterims įgyti verslui ir įsidarbinimui reikalingų įgūdžių ir gebėjimų ir
taip padidinti jų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.

Baigiamoji konferencija
Birželio 14 dieną Šefilde, Jungtinėje Karalystėje, Inova suorganizavo konferenciją „Conversations on Resilience and
Employability: Connect, Collaborate & Lead“. Konferencijos metu pateikėme „EMPOWER“ projekto rezultatus, pakvietėme
pozityviosios psichologijos, koučingo bei asmeninio tobulėjimo ekspertus, kurie su mumis pasidalino įdomiais pastebėjimais
apie mūsų pačių sąmoningumą ir paskatino projekto dalyvius aktyviai įsitraukti į diskusiją pagal World Café metodiką. Visa
konferencijos diena buvo nuostabi. Buvome labai laimingi matydami, jog dalyviams pavyko užmegzti ryšius tiek profesiniame,
tiek asmeniniame lygmenyje.
Sulaukėme tik teigiamų komentarų. Norėtume Jums visiems padėkoti už dalyvavimą, įsitraukimą į projekto veiklas bei
grįžtamąjį ryšį.

e-mokymų platforma
„ĮGALINK“ programų nuotolinio mokymosi platforma yra prieinama visiems! Platformoje rasite mokymų programas
konsultantams (profesionalams ir savanoriams) ir moterims, kurios siekia įsitraukti į darbo rinką. Abi „ĮGALINK kitus“ ir
„ĮGALINK save“ mokymų programas sudaro 8 dalys ir visos jos yra prieinamos anglų, graikų, islandų ir lietuvių kalbomis.
Kviečiame užsiregistruoti ir išbandyti: http://empower.kmop.gr

Kas toliau?
„EMPOWER“ projektas baigėsi, tačiau mūsų darbas tęsiasi. Visi projekto partneriai vykdo įvairius projektus, skirtus padėti įgyti
verslui ir įsidarbinimui reikalingų įgūdžių ir pasitikėjimo.
Socialinių inovacijų fondo projektai:
WOMCA - Neformalaus ugdymo plėtra mentoriams, siekiant skatinti moteris pradėti socialinį verslą
WOMCA projektas siekia parengti mokymų programą, pagrįstą dabartiniais ir būsimais rinkos poreikiais socialinių verslininkų
mokytojams, daugiausia dėmesio skiriant verslumui, kūrybiškumui, naujovėms ir minkštiesiems įgūdžiams, motyvuoti verslumo
ekosistemą, ypač socialinės inovacijos programas, naudojant novatoriškas metodikas mokymui ir konsultavimui.
(https://womcaproject.eu/lt/namuose/)
EMPROVE!
Projekto EMPROVE veiklomis siekiama įgalinti moteris, patyrusias smurtą artimoje aplinkoje, stiprinant jų psichologinį
atsparumą, didinant pasitikėjimą savimi, motyvaciją ir savivertę. Projekto EMPROVE vykdymo metu bus sukurta e-mokymosi
platforma asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje, bei šioje srityje dirbantiems konsultantams..
https://emproveproject.eu/
BYMBE – Jaunų mamų grąžinimas į mokymąsi
Kuriama novatoriška informavimo strategija ir motyvacinė kampanija sąmoningumui apie jauno amžiaus mamų ankstyvo
mokyklos nebaigimo problemą ugdyti, ir paramą jaunoms motinoms, kurioms reikia baigti mokyklą/įgyti kvalifikaciją,
veiksmingas profesinio orientavimo paslaugos taikant visapusiškas paramos priemones, įskaitant konsultavimą, mokymą ir
paramos grupėje veiklas. (https://bymbe.eu/lt/)
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šiuos ar kitus projektus, susiekite su

Socialinių inovacijų fondu sif@lpf.lt.

www.empowerwomen.eu
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet
kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

