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Tölur frá Evrópusambandinu sýna að konur í viðkvæmri stöðu, eins og þær sem hafa lent í ofbeldi 
og mansali eiga við ýmsar hindranir að etja. Því er mikil þörf sem á stuðingi fyrir hópinn til að efla 
starfshæfni og vinna gegn útilokun þeirra frá vinnumarkaði.   EMPOWER verkefnið var andsvar 
við þessari dökku mynd og hefur þú nú í höndunum leiðbeiningar fyrir stefnumótunaraðila þar 
sem reynsla okkar í EMPOWER verkefninu er dregin saman og tillögur lagðar fram um hvernig 
er best að bæta úr. Alls tóku 98 ráðgjafar/sjálfboðaliðar og 89 konur í viðkvæmri stöðu þátt í 
þjálfuninni.   Valdefling til betri starfshæfni – leiðbeiningar fyrir stefnumótunaraðila  kynnir 
verkefnið, reynslu okkar og þær tillögur sem við leggjum til á grunni þjálfunarinnar sem fram 
fór í því.  

Samstarfsaðilar eru stoltir af árangri verkefnisins og að hafa tekið virkan þátt í því að efla 
stuðning til starfshæfni fyrir markhópinn.    

Áður en lengra er haldið viljum við þakka Evrópusambandinu fyrir stuðninginn og trú á 
verkefninu. 

EMPOWER teymið

Frá samstarfsaðilum
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Takk fyrir.
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Valdefling til starfshæfni – leiðbeiningar til stefnumótunaraðila  fjallar um 
EMPOWER verkefnið og niðurstöður þess. Verkefnið var andsvar við þeirri 
sýnilegu þörf á betri þjálfun og menntun fyrir konur í viðkvæmri stöðu sem 
eiga á hættu að útilokast frá vinnumarkaði.  Verkefnið einblíndi á að efla 
starfshæfni markhópsins og var markmið verkefnisins tvíþætt:

Að styðja konur í viðkvæmri stöðu sem hafa upplifað erfiðleika í sínu 
lífi eða eiga á hættu að lenda í ofbeldi, misnotkun eða mansali með því 
að auka starfshæfni þeirra með því að bjóða upp á þjálfun og fræðslu.

Að færa ráðgjöfum og sjálfboðaliðum verkfæri sem hægt er að nýta 
í vinnu með konum í viðkvæmri stöðu sem hafa þann tilgang að efla 
þeirra starfshæfni.

EMPOWER verkefnið var í samstarfi fjögurra landa og var styrkt af 
Evrópusambandinu: 

• inova – Bretlandi  
• Sif – litháen 
• Vinnumálastofnun – iceland
• kMOP – grikklandi

í verkefninu voru þróaðar tvær námsleiðir fyrir báða hópa auk þess sem 
boðið var upp á hæfnihringi fyrir þátttakendur. 
Þeir meginþættir sem lögð var áhersla á í þjálfuninni voru:

1. Að þekkja styrkleika sína 
2. Að byggja á styrkleikum og sjálfstrausti til að efla starfshæfni  
3. jákvæða sálfræði  
4. hæfni fyrir starfshæfni  
5. hæfni fyrir frumkvöðla  
6. Aðferðir fyrir sjálfseflingu

98 ráðgjafar og sjálfboðaliðar og 89 konur tóku þátt í verkefninu og var 
endurgjöfin jákvæð frá öllum þátttakendum.   

Miðað við reynslu okkar og endurgjöf á verkefninu þá kynnum við 
eftirfarandi tillögur sem nýta má til að bæta gæði og aðgang að stuðningi 
fyrir þessa tvo hópa.

Samantekt
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• öll þjónusta ætti að vera sniðin að persónulegum þörfum hvers og 
eins og aðlöguð að þeim.  

• konur sem hafa meiri menntun ættu að eiga kost á þjálfun í því að 
setja upp eigin fyrirtæki.  

• Samþætta ætti starfsráðgjöf með sálfélagslegri ráðgjöf að auka 
sjálfstraust og til að þróa mjúka hæfniþætti (soft skills).  

• konur með minni menntun ættu að fá tækifæri til að þróa formlega 
hæfni svo sem upplýsingatækni og tungmál.  

•  Boðið ætti að verða upp á hóp- og einstaklings ráðgjöf, í hóp næst 
betri árangur í að þjálfa samskipti og að leysa úr ágreiningi.  

• gefa ætti kost á starfsþjálfun og að para saman hæfni við störf sem 
henta.  

• Auka þarf fjárhagslegan stuðning til stofnana sem gætu þannig boðið 
upp á vinnustaðaþjálfun, að vinna upplýsingar um vinnumarkaðinn og 
gætu stutt ráðgjafa sína til að öðlast frekari þjálfun 

• huga þarf að meiri tengingu við aðra þjónustu sem veitt er, svo 
sem ráðningarskrifstofur, atvinnuþróunarfélög osfrv. og auka 
upplýsingagjöf um þjálfun sem er í boði.  

• huga ætti að meiri þjálfunartækifærum sem einblína á starfshæfni og 
stuðning við frumkvöðla. 

• Þjálfun sem í boði er ætti að vera sveigjanlegri með áherslu á þjálfun 
á netinu.  

• Mikilvægt er að huga að íslenskunámi fyrir útlendinga og áherslu á að 
samþætta það vinnumarkaði. 
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Tölur gefa til kynna slæma stöðu kvenna í viðkvæmri stöðu, bæði innan og 
utan Evrópusambandsins. Áskoranir þeirra eru margskonar og hindra geta 
hindrað þær í að verða virkar á atvinnumarkaði. 

• 1 af hverjum 4 konum í Evrópu upplifa heimilisofbeldi einhverntíma 
í lífinu  (council of Europe, 2002);

• Milli 6-10% kvenna upplifa heimilisofbeldi á ári hverju (council of 
Europe, 2002); 

• 68% af fórnarlömbum mansals eru konur  (2013, Eurostat); 
• Mikill hluti af flóttakonum í Bretlandi hafa upplifað ofbeldi áður en 

þær komu til landsins og þær halda áfram að vera í viðvæmri stöðu 
þegar þangað er komið.  (Refugee council, 2012). 

Vitundavakning hefur orðið hjá samstarfsaðilum varðandi nauðsyn þess að 
bjóða upp á gæða þjálfun og stuðing fyrir þennan viðkvæma hóp.  Víða er 
treyst á vinnu sjálfboðaliða til stuðnings en framboð á þjálfun og fræðslu 
fyrir ráðgjafa og sjálfboðaliða hefur verið af skornum skammti.  
Styrkleiki samstarfsaðilanna felst í því að koma auga á þessar áskoranir og 
að gera eitthvað í þeim. Því var ákveðið að blása til þessa  samstarfs og hófst 
verkefnið árið 2016 og fékk styrk úr Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins. 

Samstarfsaðilar voru eftirfarandi:

Hvað er EMPOWER  

inova ráðgjöf (Bretland) veitir sveigjanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og 
stofnanir.  inova vinnur mikið með fjölmenningarhópa, jöfn tækifæri og 
frumkvöðla.  Starfsfólk inova hefur sérþekkingu á því að þróa og bjóða 
upp á markþjálfun og mentoring fyrir konur,  bæði í Bretlandi en einnig 
á alþjóðavettvangi.  árið 2013 leiddi inova verkefnið TRuTH ásamt 
háskólanum í Sheffield en það snerist um að þróa þjálfun á netinu fyrir 
ráðgjafa, til að auka meðvitund á mansali.

Starfsfólk inova hafa mikla reynslu af skipulagsþróun, sálfræði, ráðgjöf og 
markþjálfun.
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Social innovation fund (litháen)eru frjáls félagasamtök  sem hafa það 
markmið að styðja einstaklinga til að gera jákvæðar breytingar í lífi sínu 
með því að bjóða upp á þjálfun, félagslegan stuðning, upplýsingagjöf og 
ráðgjöf. 
  
Sif hefur unnið með ýmsum félagslega illa settum hópum (konum sem hafa 
upplifað ofbeldi, atvinnuleysi, fötlun, eru einstæðra, búa einangrað eða eru 
innflytjendur). Þessir hópar hafa oft á tíðum færri tækifæri í samfélaginu og 
á vinnumarkaði. Sérstök áhersla er lögð á að ná til atvinnulausra kvenna og 
bjóða upp á fræðslu og sjálfsstyrkingu til að hjálpa þeim að þróa grunnhæfni 
og þannig auka tækifæri á vinnumarkaði.

Vinnumálastofnun hefur yfirumsjón með þjónustu við atvinnulausa og 
atvinnuleitendur, veitir þjónustu, ráðgjöf og vinnumiðlun. Einnig býður 
stofnunin upp á ýmisskonar fræðslu fyrir atvinnulausa og þjónustu fyrir þá 
sem eru atvinnulausir en hafa hug á því að stofna sitt eigið fyrirtæki.

Allir sem eru atvinnulausir geta fengið aðstoð og ráðgjöf þeim að 
kostnaðarlausu. Áherslan er á að efla hvern einstakling og auka tækifæri 
hans á vinnumarkaði.
  
Vinnumálastofnun hefur einnig hlutverki að gegna varðandi aðstoð við 
flóttamenn í atvinnuleit. í því skyni hefur stofnunin útbúið fræðsluefni 
og tékklista fyrir ráðgjafa sem sinna hópnum. fræðsluefnið er ætlað 
flóttamönnum en einnig atvinnurekendum sem þar geta fundið hagnýta 
upplýsingar um hvernig á að aðstoða flóttamenn við að aðlagast 
vinnustaðnum.

kMOP eru frjáls félagasamtök í grikklandi með 35 ára reynslu í að veita 
aðstoð til viðkvæmra hópa. Sérhæfing kMOP er aðallega á sviði félagslegrar 
velferðar, heilsu, starfshæfni og mannréttinda en stofnunin sinnir einnig 
rannsóknum á sviðinu.  

Stofnunin veitir stuðning í gegnum samfélagsleg verkefni eins og Three 
group Houses og One day car centre fyrir geðfatlað fólk sem og ráðgjöf í 
ýmsum sveitarfélögum.  

kMOP er einnig virkt í ýmsum verkefnum á lands- og  Evrópuvísu sem 
tengjast félagslegum málefnum eins og ungu fólk með litla menntun og 
hæfni, langtímaatvinnulausa, fórnarlömb ofbeldis og mansals, fatlaða, eldri 
borgara og innflytjendur. 
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Á líftíma verkefnisins hafa 98 ráðgjafar/sjálfboðaliðar og 89 konur fengið 
þjálfun í að byggja upp sjálfstraust, starfshæfni og frumkvöðlahæfni í 
gegnum styrkleikaþjálfun og vinnu í hæfnihringjum.   
Þjálfunin samanstóð af 8 námsþáttum og hæfnihringjum, og var áherslan á 
eftirfarandi þætti:
  

1. að þekkja styrkleika sína ;
2. að byggja á styrkleikum og sjálfstrausti til að efla starfshæfni;
3. kynning á jákvæðri sálfræði;
4. Hæfniþættir fyrir starfshæfni;
5. Hæfniþættir fyrir frumkvöðlahæfni ;
6. Verkfæri fyrir sjálfseflingu.

hér að neðan munum við kynna til sögunnar niðurstöður verkefnisins, 
okkar reynslu af því og hagnýtar tillögur.  
  

ALLAR nánARi uPPLýsingAR Má finnA á 

hEiMAsíðunni: 

httPs://EMPOWERWOMEn.Eu/AbOut/.

Það er alltaf erfitt fyrir 
mig að hugsa um mín 

vandamál, ég verð 
kvíðin og óörugg af því 

að ég á erfitt með að 
finna lausn á þeim. Í 

hæfnihringjunum gat 
ég fengið aðstoð hjá 

leiðbeinendum og hjá 
þeim sem voru með 

mér í hópnum, þannig 
lærði ég að einblína á 

lausnir og sá að þær 
voru til staðar. Ég fór 
að sjá ljósið við enda 

ganganna.
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Rannsókn

í byrjun verkefnisins var gerð ítarleg rannsókn á 
stöðu og gæðum þeirrar fræðslu sem í boði var fyrir 
markhópinn. Rannsókn á fyrirliggjandi gögnum fór fram 
í öllum samstarfslöndum, ásamt könnun á netinu og 
rýnihópavinnu.  

Bakgrunnur ráðgjafa/sjálfboðaliða

Ráðgjafar og sjálfboðaliðar hafa ýmsan 
menntunarbakgrunn eins og sálfræði, félagsráðgjöf, 
lögfræði læknisfræði og hjúkrun, náms- og 
starfsráðgjöf, markþjálfun og stjórnun.  Einnig er 
mikið um að sjálfboðaliðar sinni hópnum, veiti aðstoð 
við daglegt líf auk sálfræðistuðnings í gegnum ngo 
og sjálfboðaliðasamtök. Þessi hópur hefur ekki 
endilega menntun í þessum geira.  Ráðgjafarnir 
eru oftast starfandi í stuðningsumhverfinu, 
hjúkrunarheimilum, opnberum stofnunum, 
ráðgjafasetrum, jafnréttisstofnunum, sveitafélögum, 
ráðgjafafyrirtækum, símenntunarmiðstöðvum og 
sjálfboðaliðasamtökum. 

Þjálfun/nám í boði

Mismunandi er eftir löndum hvernig þjálfun og menntun 
ráðgjafa og sjálfboðaliða er háttað.

grikkland: Þjálfun þeirra sem starfa á einkamarkaði 
er oftast í gegnum vottaðar námsleiðir sem í boði eru 
hjá ráðgjafafyrirtækjum eða símenntunarmiðstöðvum 
en þeir sem starfa hjá hinu opinbera fá sína þjálfun í 
gegnum opinbera skólakerfið.  

ísland: Þjálfun ráðgjafa er oftast í gegnum hefðbundið 
nám í háskóla en einnig er hægt að sækja ýmis sérhæfð 
námskeið hjá símenntunarmiðstöðvum. 

litháen: Rágjafar fá þjálfun hjá sérhæfðum 

hjálparmiðstöðvum eða öðrum frjálsum 
félagasamtökum sem vinna á sviðinu. Einnig er þjálfun 
oft veitt innanhúss  þar sem ekki er alltaf til fjármagn til 
að senda fólk í nám.  

Bretland: Ýmsar stofnanir veita ýmiskonar stuðning og 
þjálfun fyrir ráðgjafa til að mæta þörfum þeirra og er 
venjulega tengd starfsnámi. 

Rýnihópar

Samstarfsaðilar skipulögðu rýnihópavinnu með 
ráðgjöfum og sjálfboðaliðum til að kanna betur 
þjálfunarþarfir og skoðanir þeirra á þeirri þjónust 
sem veitt er markhópnum.  í flestum tilfellum voru 
þátttakendur konur sem höfðu háskólamenntun, voru í 
starfi hjá frjálsum félagasamtökum, félagsþjónustu eða 
annari opinberri þjónustu.   

Meginniðurstöður rýnihópavinnunnar má finna hér að 
neðan.

Þátttakendur nefndu að til staðar væri þjálfun af ýmsu 
tagi, á vegum opinberra aðila, hagsmunasamtaka, 
kvennasamtaka, sjálfboðaliðasamtaka og 
símenntunarmiðstöðva. 
 
Þegar spurt var um skilvirkni þessarar þjálfunar og 
stuðnings sem í boði var,  voru margar skoðanir á lofti.  
Sem dæmi þá fannst flestum þátttakendum frá litháen 
og Bretlandi þjónusta varðandi starfshæfni og tengingu 
við vinnumarkaðinn mjög gagnleg fyrir hópinn, 
það hjálpar þeim að byggja upp sjálfstraust, finna 
styrkleika, koma á auga á tækifæri og hvetja þær til að 
gera jákvæðar breytingar í lífi þeirra.  hinsvegar fannst 
mörgum þátttakendum í grikklandi þessi þjónusta 
árangurslítil. Oft er einungis að ræða tímabundin störf 
sem bæta engu við hæfni viðkomandi né aðstoða þær 
við að koma sér út úr erfiðum aðstæðum fyrir fullt og 
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allt. Einnig var nefnt að niðurskurður hins opinbera hefði haft áhrif á þessa 
þjónustu, sérstaklega í grikklandi og Bretlandi.
   
Þeir sem tóku þátt bentu á ýmsar leiðir sem að gagni gætu komið: 

Betri upplýsingagjöf um þjálfun 
og stuðning sem í boði er. 

Að veita meiri fjárhagslegan stuðning. 
Að ná með skýrari hætti til 

markhópsins.

Byggja traust og að þáttakendur 
finni að þeir séu öryggir. 

Að veita barnagæslu á staðnum. 
Að hafa upplýsingar til staðar á 

ýmsum tungumálum.

Að skipuleggja nám og þjálfun á 
skólatíma.

Að bjóða upp á prufutíma (taster session) 
til að þær geti prufað og fá kannski 

sjálfstraust til að koma á heilt námskeið.

Að veita viðurkenningar eftir 
námskeið.

Að sýna fyrirmyndir /sólskins sögur

Ráðgjafar bentu einnig á eftirfarandi hæfni sem nauðsynleg væri fyrir ráðgjafa:  

góð samskiptahæfni, virk hlustun fagreynsla í starfi og lífi er mikilvæg
Að byggja upp traust, gæta þess að 
dæma ekki og forðast staðalmyndir 

Reynsla í að leiðbeina og kenna Að sýna samhygð og samúð Tilfinningagreind og þroski

Að geta deilt upplýsingum á skýran 
og aðgengilegan hátt  

Þolinmæði og skilningur á aðstæðum 
kvennanna og að láta þær stýra 

ferðinni  

Tilfinningaleg seigla, að geta unnið 
undir álagi og að geta leyst úr 

ágreiningi  

jákvætt viðhorf og að að geta styrkt 
aðra

góð þekking á stuðningskerfinu  grunnþekking á frumkvöðlaumhverfi  

Að geta metið tilfinningalegt ástand 
kvennana og að taka tillit til þess 
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Þjónustan ætti að vera sniðin að 
persónulegum þörfum hvers og eins og 

aðlöguð að þeim  

Samþætta ætti sálfræðilega aðstoð við 
almenna starfsráðgjöf til að gæta að því að 
efla sjálfstraust og þróa mjúka hæfniþætti  

konur með litla menntun 
ættu að fá tækifæri til 
að þróa tölvufærni og 
tungumálaþekkningu.  

konur með meiri menntun ættu að 
fá tækifæri til að þjálfast í sérhæfðri 
þekkingu eins og að vinna að eigin 

viðskiptahugmynd   

huga þarf að mjúkum hæfniþáttum í 
hefðbundinni ráðgjöf

Boðið ætti að verða upp á 
hóp- og einstaklings ráðgjöf, í 
hóp næst oft betri árangur í að 
þjálfa samskipti og að leysa úr 

ágreiningi

gefa ætti kost á starfsþjálfun og að 
para saman hæfni við störf sem henta.  

Aukinn fjárhagslegur stuðningur fyrir 
stofnanir sem gætu þannig boðið upp 

á vinnustaðaþjálfun og gætu unnið 
upplýsingar um vinnumarkaðinn og að 

veita ráðgjöfum meiri tækifæri til að öðlast 
frekari þjálfun

huga þarf að meiri tengingu 
við aðra þjónustu sem veitt er, 
svo sem ráðningarskrifstofur, 

atvinnuþróunarfélög osfrv.til að 
auka dreifingu upplýsinga um 

þjálfun sem er í boði.  

huga ætti að meiri þjálfun sem einblína á 
starfshæfni og stuðning við frumkvöðla.

Þjálfun sem í boði er ætti að vera 
sveigjanlegri með áherslu á að nýta 

veraldarvefinn  

Mikilvægt er að huga að 
íslenskunámi fyrir útlendinga 
og áherslu á að samþætta það 

vinnumarkaði.

Tillögur varðandi stuðningsumhverfið

atliekamo tyrimo metu, mes sužinojome apie įvairaus pobūdžio mokymus ir 
metodus projekto partnerių šalyse. šis tyrimas patvirtino, jog konsultantams 
reikalingi specialūs mokymai, kurie padėtų geriau įvertinti ir reaguoti į 
pažeidžiamų moterų, norinčių re-integruotis į darbo rinką, poreikius.

atsižvelgdamas į išreikštą poreikį mokymams ir siekiant pagerinti 
norinčioms įsidarbinti pažeidžiamoms moterims teikiamas paslaugas, 
EMPOWER konsorciumas teikia šias rekomendacijas:
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EMPOWER þjálfunin og aðferðarfræðin  

EMPOWER þjálfunin var þróuð fyrir þá tvo markhópa sem unnið var 
með: Ráðgjafa og sjálfboðaliða annarsvegar og konur í viðkvæmri stöðu 
hinsvegar.

Að efla aðra   námskeið fyrir ráðgjafa og sjálfboðaliða sem vinna 
með konum í viðkvæmri stöðu. Markmiðið er að veita ráðgjöfum og 
sjálfboðaliðum fræðslu sem þær geta síðan nýtt í sinni vinnu með 
ráðþegum í því skyni að efla starfshæfni þeirra og frumkvöðlaanda.
Að efla sjálfa sig   námskeið fyrir konur í viðkvæmri stöðu sem hafa lent 
í erfiðleikum í sínu lífi, til dæmis heimilisofbeldi, mansali og vilja koma 
aftur inn á vinnumarkaðinn. Markmiðið er að efla sjálfstraust þeirra og 
efla seiglu til að ná árangri á vinnumarkaði.  

Aðferðarfræðin

nálgun   EMPOWER námskeiðsins má segja að sé lærdómsferli þar sem 
unnið er með mjúka hæfniþætt og vinnu í  Hæfnihringjum™   (sjá kafla 4 um 
Hæfnihringi ™). 

Mynd 1. náMsfERiLL í EMPOWER náMskEiðinu 

Nú get ég skilið 
betur hvernig allar 

kenningarnar eru settar 
í framkvæmd. Ég er 

ekki viss um að allir 
þurfi að aðlaga sig að 

væntingum ráðþegans 
til þess að vera viss um 

að hún/ hann setji sér 
raunhæf markmið

hér að neðan má finna ítarlega lýsingu á innihaldi námsins og 
námsmarkmiðum fyrir báða hópana.
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Uppbygging

uppbygging námskeiðsins er svipuð fyrir báða hópa.  
Þannig fylga þeir sama lærdómsferli og fá ráðgjafar 
hagnýta reynslu af því að vinna með þau verkfæri og 
verkefni sem boðið er upp á sem þeir svo nýta aftur 
með sínum ráðþegum.

námið skiptist í eftirfarandi þætti:

1. Að þekkja styrkleika sína
2. ð byggja á styrkleikum og sjálfstrausti til að 

efla starfshæfni  
3. jákvæð sálfræði  
4. hæfni fyrir starfshæfni  
5. hæfni fyrir frumkvöðla  
6. Aðferðir fyrir sjálfseflingu

Námsvefur  EMPOWER

hluti af verkefninu var þróun á námsvef en á honum má 
finna námsgögn á öllum tungumálum verkefnisins, fyrir 
ráðgjafa og konur í viðkvæmri stöðu. 

Vefurinn er Moodle námsvefur og einfaldur í notkun. 
Þar má einnig finna ítarefni og hagnýta hlekki varðandi 
námsefnið. hægt að taka stuttar kannanir til að kanna 
getu og þekkingu á hverjum námsþætti fyrir sig.  

Samstarfsaðilar hafa skuldbundið sig til að viðhalda 
vefnum og efninu eins og kostur er og mun hann því 
verða aðgengilegur eftir að verkefni lýkur.

Námsþættir:

námsþáttur 1 – að skilja heildarmyndina  
námsþáttur 2 – að þekkja styrkleika sína  
námsþáttur 3 – að byggja á styrkleikum þínum til að efla starfshæfni 

og frumkvöðlahæfni  
námsþáttur 4 – kynning á jákvæðri sálfræði  
námsþáttur 5 – Hæfni fyrir starfshæfni  
námsþáttur 6  – hæfni fyrir frumkvöðlafærni  
námsþáttur 7 – verkfæri fyrir sjálfseflingu  
námsþáttur 8 – að efla aðra: verkfæri og aðferðir

náMið ER í bOði á Ensku, gRískRu, ísLEnsku Og á LitháEnsku á náMsvEf 

vERkEfnisins. httPs://EMPOWER.kMOP.gR/

Umræður á meðal þátttakenda var 
öflugasti hlutinn á þessu námsskeiði
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Uppbygging námskeiðsins

EMPOWER þjálfunin
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Að efla sjálfan sig

89 þátttakendur

Að efla aðra

98 ráðgjafar 
og sjálfboðaliðar

“Nú þekki ég mín gildi og hvers 
virði þau eru. Þetta námskeið 

hefur hjálpað mér að 
forgangsraða þeim, og að við 

getum kannski ekki alltaf 
fengið allt sem við viljum“.

“Ég hef meira sjálfstraust, ég 
tjái mig skýrar og ákveðnar, ég 
er ekki eins kvíðin og enskan 

mín er betri!”

“Takk fyrir frábært 
námskeið og 
hæfnirhringi“

“Það var svo gagnlegt 
að deila reynslunni 
með öðrum í 
hópnum“

“Verkefnin 
voru frábær“ 

“Þetta námskeið er 
frábært, ég er full 
sjálfstrausts varðandi 
framtíðina“ 

“Ég skil núna að besta 
starfið fyrir mig er þar sem 
mín persónulegu gildi eru 

svipuð gildum 
fyrirtækisins“
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Hefurðu áhuga á því að halda námskeið?   
Hér má finna gagnleg ráð

Þær stofnanir sem hafa áhuga á því að bjóða upp á 
EMPOWER námskeið ættu að huga að eftirfarandi: 

• að skapa vinsamlegt andrúmsloft; 
• Að þekkja bakgrunn þátttakenda og vera 

meðvitaðar um þarfir og væntingar þeirra; 
• Að hafa þekkingu á því að vinna með fólki sem 

hefur upplifað erfiðleika ; 
• Að hafa þekkingu og hæfni til að skipuleggja 

nám á netinu;  
• að hafa góða þekkingu á innihaldi efnisins; 
• Að hafa eftirfarandi eiginleika: 

 � jákvætt sjálfsmat   
 � Að geta hvatt þátttakendur áfram  
 � Að geta skilgreint hegðun  
 � góða samskiptahæfni  
 � Sýna virðingu og umburðarlyndi  

Ennfremur ætti að hafa eftirfarandi í huga: 
• Að kennslustofan hafi aðgengi að myndvarpa 

og tölvu  
• flettitöflu, útprentaðar æfinga, pennar og 

pappír  
• Valkvætt: aðgengi að tölvum með netaðgangi 

svo þátttakendur geti nálgast námsefnið á 
netinu  

Þegar efnið er notað þarf að gæta að því að vísa í 
EMPOWER verkefnið. 

Vinsamlegast hafið samband við inova fyrir frekari 
upplýsingar.  inova Consultancy ltd.  

Sólskinssögur

frá þátttakendum:
https://www.youtube.com/watch?v=rvHvQO-SBM0
https://www.youtube.com/watch?v=FGcy7GfYt3w
ummæli þátttakenda – sjá að neðan

Sólskinssögur:

Sophie Maxwell – Saga velgengni og seiglu
https://www.youtube.com/watch?v=CQfETfV4KJE 

Mér fannst hæfnihringirnir 
mjög hjálplegir og ég mun 

klárlega geta  notað þá í 
minni vinnu.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrvHvQO-SBM0%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFGcy7GfYt3w
https://www.youtube.com/watch?v=CQfETfV4KJE
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Mary
Tear, Bretlandi, laganemi og 
sjálfboðaliði hjá Asiana
Að efla aðra

Hver ert þú og hver er bakgrunnur þinn?  

Ég heiti Mary Tear og er laganemi í Sheffield háskóla. Ég 
er frá Beverly í austur yorkshire. Ég vinn í hlutastarfi á 
Erasmus skrifstofunni í háskólanum og ég er sjálfboðaliði  
fyrir Ashiana velgerðarsamtökin fyrir konur, en þar er 
unnið með konum sem hafa flúið aðstæður eins og 
mansal eða ofbeldi.  

Hvað var það merkilegasta sem þú lærðir á EMPOWER 
námskeiðinu?

Það merkilegasta sem ég lærði var mikilvægi þess að 
hafa gott sjálfstraust, þegar maður er að hvetja aðra 
áfram.  Ég bjóst við því að námskeiðið yrði bara um 
ráðþegana, en margt af því sem við vorum að gera 
tengdist okkar eigin persónulegu hæfni. Ég fékk að 
heyra um konur sem að höfðu náð árangri, við gerðum 
klippimyndir til að tjá okkur og okkar styrkleika. Það 
hefur hjálpað mér að koma auga á eigin styrkleika í 
vinnu og utan vinnu.  

Hver var mesta áskorunin í náminu?  

Mesta áskorunin var að opna mig um sjálfa mig og ræða 
um mig og mína styrkleika. Ég held að það sé auðvelt 
að missa sjálfstraustið og það er erfitt að hrósa sjálfum 
sér. fyrir mig var mikilvægt að komast yfir þetta svo að 
ég gæti sjálf hvatt aðrar konur til að koma auga á þeirra 
styrkleika.   

Hefur þú ráð fyrir aðra ráðgjafa/sjálfboðaliða eða 
konur sem eru í svipaðri stöðu?  

Ég myndi mæla með þessu námskeiði fyrir ráðgjafa og 
að það er mikilvægt að muna eftir því hvað þitt starf er í 
raun og veru mikilvægt. Það er mikilvægt að vera sjálfum 
sér samkvæmur og ekki bara kenna öðrum heldur einnig 
gera það sem þú predikar þjálfa sjálfstraustið til þess að 
geta hvatt aðra í kringum þig.
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L. T. 
Ráðgjafi,  Grikklandi 
Að efla aðra

Hver ert þú og hver er bakgrunnur þinn?  

Ég heiti l.T. og starfa sem félagsráðgjafi hjá Ráðgjafamiðstöð fyrir konur hjá 
Thessaloniki borg. Við veitum stuðning og ráðgjöf fyrir hópinn.   

Hvað var það markverðasta sem þú lærðir í  EMPOWER þjálfuninni?

Það markverðasta sem ég lærði var að kynnast öllum þessum áhugaverðu og 
hagnýtu verkfærum sem ég get nýtt í minni vinnu og sem munu nýtast mér 
þar til að aðstoða konur sem eru að reyna að komast inn á vinnumarkaðinn.  
Sem dæmi, eftir að ég kynnti SMART markmiðin fyrir mínum ráðþegum þá 
fann ég hversu gott það var fyrir þær að koma auga á og setja raunhæf 
markmið.  Einnig lærði ég hvað það er mikilvægt að einblína á þá hæfniþætti 
sem skipta máli til að auka starfshæfni almennt. 

Hver var mesta áskorunin ?  

Mér fannst engin áskorun vera í þjálfuninnni, en eina vandamálið var að mér 
fannst ég þurfa meiri tíma til að læra um frumkvöðla og viðskiptaþáttinn, 
þar sem ég hef ekki mikla reynslu á því sviði.  

Hefur þú einhver ráð til kollega þinna?   

Ég mæli eindregið með því að taka þátt í þjálfun af þessu tagi og að 
kynna sér nýjar aðferðir og verkfæri sem geta bætt úr starfi með konum í 
viðkvæmri stöðu. 
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Bjarney 
Rún Haraldsdóttir, sjálfboðaliði,  
Íslandi  Að efla aðra 

Að hvaða leyti fannst þér námsskeiðið Empower 
styrkja þig ?

fyrst og fremst öðlast ég trú á sjálfri mér og öryggið jókst. 
Verkefnin sem unnin voru og umræður í tíma fengu mig 
til að koma auga á styrkleika mína sem jók sjálfstraust 
mitt og hafði þar af leiðandi góð áhrif á það og jók trú 
á eigin getu í starfi. jákvæð og uppbyggileg nálgun 
gaf mér frelsi og ég öðlaðist traust til leiðbeinenda 
og þátttakenda sem gaf mikilvægt rými fyrir mig til að 
prófa mig áfram og læra.   

Hvaða verkfæri fannst þér koma mest að gagni?

Þar vil ég nefna lífshjólið, SMART markmiðasetning, 
öll styrkleikaverkefnin, verkefnið um persónuleg gildi 
og um draumastarfið til að kynnast sjálfum sér betur 
og sjá fyrir sér óhindrað hvað mann langar að gera 
í framtíðinni. Einnig var nafnaleikurinn góður til að 
brjóta ísinn og kynnast betur, og svo var slökunaræfing 
og samskiptaverkefnin mjög góðar æfingar. öll frábær 
verkfæri sem ég er svo þakklát fyrir.

Telur þú að það sé mikilvægt að halda námsskeið fyirir 
ráðgjafa og sjálfboðaliða sem eru i sambærilegri 
stöðu/vinnuumhverfi ?  

Ekki spurning! það hefur verið hollt fyrir mig persónulega 
að skoða sjálfa mig og styrkja mig. Ég fékk rými til að 
finna út sjálf hvar ég stóð vel og hvar ég gat bætt mig. 
Ég fékk speglun frá öðrum og setti mér verkefni og 
markmið til að vinna að fyrir næsta skipti til að vinna að 
því sem var að halda aftur af mér og á sama tíma var ég 
mun meðvitaðari um mínar sterku hliðar og nærði þær 
enn frekar. Það er ég viss um að sé mjög gott fyrir aðra 
ráðgjafa og sjálfboðaliða í sambærilegu vinnuumhverfi.

Myndir þú mæla með þessu námsskeiði fyrir aðra 
ráðgjafa/sjálfboðaliða ?

Svo sannarlega og hef nú þegar gert. Algjörlega frábært 
námskeið sem ég vona að komi til með að standa áfram 
til boða.

Finnst þér þú hafa öðlast meiri kunnáttu og færni ?

já, ég finn rosalega mikinn mun á mér og þetta 
námskeið var mikill stökkpallur fyrir mig. Það gaf mér 
öryggi sem ég hafði ekki fundið svona mikið fyrir áður. 
Verkefnakistan sem við fengum er ómetanleg og mun 
halda áfram að gefa og næra.

Hvað fannst þér það mikilvægasta sem þú lærðir á 
námsskeiðinu ?

Að öðlast valdeflingu og finna hvernig aðrir þátttakendur 
valdefldust líka, hlustun, umburðarlyndi, að setja mörk 
fyrir sjálfa mig. öll nálgun námskeiðins var lausnarmiðuð 
og einblínt á uppbyggilega- og jákvæð nálgun.

Fannst þér eitthvað óskýrt á námsskeiðinu sem þú 
hefðir viljað að kafað hefði verið dýpra í ?

Það var ekkert sem mér fannst óskýrt en ég fann að mig 
langaði að læra meira varðandi samtalstæknina enda 
yfirgripsmikið og krefst æfingar.

Hefðirðu viljað hafa námsskeiðið styttra en heilan 
dag?

dagarnir liðu svo fljótt og ég kom alltaf heim uppfull af 
orku eftir skemmtilegan og lærdómsmikinn dag þannig 
að heill dagur fannst mér alveg frábært og bauð upp á 
mikilvægar umræður sem mynduðust í kjölfar fyrirlestra 
og verkefna.

Hefðirðu viljað hittast í fleiri eða færri skipti ?

Skiptin voru passleg og gott að nýta vikurnar á eftir 
hverju skipti í að meðtaka og innleiða í starf og 
persónulegt líf. 

Hefurðu nýtt þér heimsíðuna þar sem verkefnin sem 
tekin voru fyrir á námsskeiðinu voru sett inn? 
já og mun koma til með að gera áfram. Ég hef þegar 
nýtt mér verkefni í sjálfsstyrkingarhópi sem ég hélt utan 
um meðan á námskeiðinu stóð. heimasíðan er eins 
og gullnáma og hef ég bent öðrum sem vinna við að 
valdefla og styrkja aðra einstaklinga á hana.
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Virginijus Tamulionis
Litháen, Alytus ráðgjafastöðvarinnar 
fyrir karla 
Að efla aðra

Hver ert þú og hver er bakgrunnur þinn?  

Ég hef hitt margt fólk í gegnum tíðina sem hafa hjálpað 
mér þegar ég gekk í gegnum erfiðleika. frá því fólki 
fékk ég innblástur og mig langaði til að rétta öðru fólki 
sem á við erfiðleika að stríða,  sömu hjálparhönd.    Ég 
greip tækifærið og gerðist sjálfboðaliði hjá  Alytus 
ráðgjafamiðstöðinni fyrir konur en árið 2016 var 
samskonar miðstöð opnuð fyrir karla. Ég fékk það 
hlutverk að stýra þessari nýju miðstöð og skipuleggja  
og þjónustuna fyrir fólkið og fjölskyldur þess.    Margir 
þjónustuþegarnir eru konur, vegna þess að það eru þær 
koma til okkar þegar menn þeirra eiga við vandamál 
að stríða.   Mér fannst mig vanta þjálfun í sálfræði, 
félagsþjónustu og þess háttar og þess vegna sótti ég um 
námskeiðið einmitt því að þar fannst mér ég fá hagnýta 
reynslu til að vinna með í mínu starfi.  

Hvað var það markverðasta sem þú lærðir á 
námskeiðinu?  

námskeiðið var mjög sérstakt fyrir mig þar sem það 
hvatti mig til að læra um sjálfan mig, styrkleika mína 
og möguleikana á því að nota sjálfsmat, hópavinnu og 
að deila reynslu með öðrum í svipuðum aðstæðum og 
ég.     Mér fannst gott að skoða mína styrkleika og gildi 
og ég lærði hvernig við getum aðstoðað aðra með því 
að hvetja þá áfram til að hefja nýja braut, að huga að 
markmiðum, skýra þau og meta möguleikana á því að 
ná þeim. Ég sá að sólskinssögur geta hvatt fólk áfram 
og bara að læra um þína eigin hæfni getur hvatt fólk 
áfram.   Verðmætasta reynslan var efnið og verkefnin, 
og að standa upp og kynna því að mig skorti sjálfstraust 
til að tala opinberlega. En eftir mikla hvatningu og 
þjálfun á námskeiðinu var ég mun betur undir þetta 
búinn.  Ég ákvað að sækja um nám í félagsfræði og 

þegar ég fór í viðtal í háskólanum gekk það mjög vel og 
ég þakka námskeiðinu fyrir það    Mér fannst jákvæða 
sálfræðin áhugaverð, að kynna sjálfan sig, starfshæfnin, 
frumkvöðlafræðin ásamt tímastjórnun og seiglu. Allt 
sem ég hef lært mun ég nota í minni ráðgjöf.   

Hver var mesta áskorunin í náminu?  

 Mesta áskorunin var að skýra markmið mín og huga 
að leiðum til að ná þeim, því ég vildi gera meira en 
raunhæft var.  Ég á erfitt með að segja nei þegar ég er 
beðinn um að aðstoða, þannig að það var mjög gagnlegt 
fyrir mig að nota verkfærin til að skilgreina nánar mín 
skref og möguleika. Ég er mjög ánægður með að ég 
gat prufað aðferðir í raunverulegum aðstæðum en nú 
er auðveldara fyrir mig að ráðleggja fólki og get notað 
verkefnin í því skyni.   

Hefur þú einhver ráð fyrir kollega þína sem eru í 
svipaðri aðstöðu?  

Mikilvægustu skilaboðin til annara ráðgjafa eða 
stuðningsaðila er að ef þér finnst þér vanta meiri 
þekkingu, ekki hika við að finna þér þjálfun við hæfi. 
EMPOWER er vel þess virði, þú nýtir alla þekkninguna 
og reynsluna frá námskeiðinu til að styrkja sjálfan þig 
og þar með verður þú betur fallinn til þess að styðja 
aðra.  Erfiðleika og hindranir sé ég sem gjöf, en ekki sem 
refsingu. Við erum jafn sterk og við leyfum okkur að 
vera. Ég hef upplifað sársauka og þjáningu á minni leið 
en hef einnig upplifað merkingu og von, trú og kærleka. 
Ég skildi seinna að reynsla mín hafði merkingu og að 
þetta sé mín leið og verkefni í lífinu, eitthvað sem ég 
verð að deila með öðrum sem fara í gegnum svipaða 
reynslu og ég. 
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Yordanos
Bretlandi 
Að efla sjálfa mig

Hver ert þú og hver er bakgrunnur þinn?  

Ég heiti yordanos, kem frá Eþíópíu og á litla stúlku. Ég fór í háskóla til að 
nema stjórnun markaðsmála og lauk við BA nám þaðan. Ég er núna að taka 
námskeið í geðhjúkrunarfræði.  

Hvað var það markverðasta sem þú lærðir á námskeiðinu ?  

námskeiðið hjálpaði mér að komast yfir það sem gerðist í mínu lífi, að nýta 
mér það sem neikvætt var og breyta því í eitthvað betra. Það kenndi mér 
einnig að hvetja sjálfa mig áfram og sjá hvernig á að grípa tækifærin úr 
umhverfinu.   

Hver var mesta áskorunin?  

Þar sem ég var ekki með barnapössun þá var erfitt að einbeita sér að náminu.  

Hefur þú ráð til handa konum í sömu eða svipaðri stöðu og þú?  

Allt byrjar með hvísli, við þurfum að muna að allt er hægt, að við erum sjálf 
við stjórnvölinn í lífinu.  Ekki vera hrædd við að dreyma stóra drauma og 
byrjaðu núna að gera það sem þú vilt. Það getur verið dimmt í kringum þig 
en ef þú deilir reynslu þinni og skoðar sögur annara sem hafa náð árangri 
getur þú lært mikið.    leiðbeinandinn og saga hennar hjálpaði mér að losa 
mig við „ekki ég“ viðhorfið og breytti mér þannig að ég fór að stefna að 
draumum mínum. 
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M. P. 

Grikklandi  Að efla sjálfa mig

Hver ert þú og hver er þinn bakgrunnur?  

ég heiti M.P. og ég er 53 ára atvinnulaus kona með grunnskólamenntun. 
ég á 3 uppkomin börn sem eru flutt að heiman og eru sjálfstæð.  ég er 
fráskilin, ég frétti af því að maðurinn minn væri að hitta aðrar konur og ég 
lauk hjónabandinu þegar ég komst að því að hann átti barn með annari 
konu.  fyrir tveimur árum var ég greind með geðhvarfasýki og er ég núna á 
lyfjum og sæki ráðgjöf vegna þess.   

Hvað var það markverðasta sem þú lærðir í EMPOWER námskeiðinu?  

Ég lærði margt merkilegt, það markverðasta var að ég stend ekki ein. Það 
eru margar konur í sömu stöðu og ég, með sömu erfiðleika og áskoranir sem 
þurfa aðstoð, stuðning, skilning og virðingu. í gegnum hópavinnuna var mér 
hjálpað til að byggja mig upp aftur og að koma auga á styrkleika mína. Ég 
komst einnig að því að ég get komið fram fyrir annað fólk og tjáð mig.  

Hver var mesta áskorunin fyrir þig?  

Mesta áskorunin var að ég þurfti að vinna með öðrum konum sem ég hef 
aldrei séð áður. hinsvegar gerði leiðbeinandinn allt til að okkur liði vel og 
í lokin var ég mjög spennt og ánægð með hópinn, sem deildi svipuðum 
áskorunum og áhyggjum.  

Átt þú einhver ráð fyrir aðrar konur í sömu eða svipaðri stöðu ?  

Allar konur þurfa að skilja að þær eru ekki einar. Það eru til úrræði og 
stuðningur, og námskeið sem aðstoða þær við að efla sjálfstraust, að 
komast yfir erfiðleika og hjálpa þeim við að snúa aftur á vinnumarkaðinn.
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Hoda Thabet, Ísland

Að efla sjálfa mig    

Hver ert þú og hver er bakgrunnur þinn? 

Ég er fædd í indlandi ásamt móður minni og ömmu,    en 
þær voru ekki indverjar. Ég er af Persnesku bergi brotin, 
en ég bjó aldrei í íran heldur í Miðausturlöndum og gekk 
í arabíska skóla, þó ég sé ekki arabi. Ég flutti til íslands 
árið 2006 er ég giftist íslenskum manni. ég er með Ma 
gráðu frá london og diploma í mannauðsstjórnun en á 
íslandi var sú menntun ekki tekin gild. 

Hvernig tókst þú á við áskoranirnar ?  

Ég hef alltaf verið “hin” í samfélaginu, þannig að flytja 
til Evrópu og halda áfram að vera í því hlutverki var 
erfið reynsla. Það hefur hinsvegar bætt við þekkingu 
mína á réttlæti.  Það á enginn skilið að vera útilokaður. 
Ég hef ekki komist yfir þá hindrun að tala íslensku en 
held áfram að þróa mig persónulega.

Hjálpaði námskeiðið þér að takast á við þessar 
hindranir?  

já, stundum gleymum við hversu sterk við erum og 
námið var góður spegill. Það endurspeglaði styrkleika 
og minnir okkur á að við höfum þá. Það hjálpaði mér 
ekki beint að leysa úr mínum hindrunum en var frekar 
eins og að kynnast sjálfri mér aftur. Það valdefldi mig 
með því að ég fann aftur mig sjálfa. 

Hefur þú bætt úr þinni hæfni og færni efti námskeiðið? 

já, eitt af því sem ég lærði var að skipuleggja hugsanir 
mínar og skrefin í átt að mínum markmiðum.  Ég hef 
góða menntun og reynslu en þrátt fyrir það lærði ég 
nýja hæfni, hvernig ég á að kynna sjálfa mig, vinna með 
markmið, styrkleika og veikleika. hinsvegar var þetta 
það erfiðasta sem ég gerði en hjálpaði mér mikið þegar 
upp var staðið. 

Hvað var það sem var mikilvægast ?  

Að það þarf oft meira en eina hæfni til að ná árangri.  

Hvað ertu að gera í dag? 

Ég er ekki í starfi í dag, en ég er samt sem áður að þjóna 
samfélaginu á hvern þann hátt sem ég kann og get.  

Hverjar eru mestu hindranirnar fyrir konur af erlendu 
bergi á Íslandi að þínu mati ?  

Áskoranirnar eru fjölmargar, og hver menning hefur 
sín einkenni þannig að það er ekki einu sinni hægt að 
setja allar konur í þennan flokk. hinsvegar eru konur 
af erlendum uppruna oft dæmdar og þeim er hafnað 
á tvennan hátt. í sínu persónulega lífi annars vegar en 
hinsvegar í kerfinu sjálfu. 

Á persónulegum grunni bera þær þann bagga að þurfa 
að halda menningnarlegum gildum með maka, börnum 
og ættmennum. Það er eins og þær séu að ganga á 
fínum þræði og þær þurfa að gæta þess að falla ekki því 
fall getur þýtt að þær verði dæmdar, þeim hafnað.  
 
Á hinn bóginn tengist þetta óréttlátu kerfi sem hafnar 
menntun, hæfni, þekkingu, gáfum og listinn heldur 
áfram.  Því miður eru þetta tvennt eyðingaröfl sem 
vinna oft saman.   
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Lina Mars, Litháen

Að efla sjálfa sig

Hver ert þú og hver er þinn bakgrunnur?  

Ég gifti mig fljótt eftir að hafa lokið námi og var aldrei á vinnumarkaði. 
Ég var bara heima og passaði börnin og sá um heimilið. Mig var þó alltaf 
að dreyma, tók þátt í allskonar þjálfun og námskeiðum. Ég ákvað svo að 
læra nudd sérstaklega til að geta aðstoðað barnið mitt sem þarf sérstaka 
umönnun.  Ég nuddsérfræðingur í dag en er bara að aðstoða vini og 
fjölskyldur. Mig dreymir um að stofna mitt eigið fyrirtæki og myndi einnig 
vilja hafa sjúkraþjálfun og snyrtiþjónustu þar. Mér stóð til boða að taka þátt 
í námskeiðinu vorið 2017 til að geta unnið að stofnun fyrirtækisins.   

Hvað var það markverðasta sem þú lærðir ?  

Mér fannst allt frábært í námskeiðinu. Allar upplýsingar voru hagnýtar og 
það sem mér fannst skemmtilegast var að vinna í hópi, að kynna sjálfa 
mig, að vinna með styrkleika og gildi,  að læra um frumkvöðla, að setja mér 
markmið og tímasetja þau, og að læra um seiglu, sem er mjög mikilvægt 
fyrir mig. Ég hitti fólk og eignaðist nýja vini og fékk hvatningu til að læra 
meira þannig að núna er ég að læra ensku og gengur vel.     

Hver var mesta áskorunin fyrir þig ?  

Ég lærði mikið um sjálfa mig sem og hvernig á að stofna fyrirtæki. Minn 
draumur er að breyta áhugamáli í starf en þar sem ég er mjög virk, tek þátt 
í íþróttum, þá myndi ég vilja vina við að hvetja aðra til að gera hið sama, að 
vera hraustur og hamingjusamur.  Mesta áskorunin er að finna fjármagn til 
að hefja fyrirækjareksturinn en ég ætla ekki að gefast upp, þar sem ég trúi 
því að ef þú leggur þig fram þá getur þú allt !   

Átt þú einhver ráð fyrir konur í sömu stöðu og þú?  

Ég myndi ráðleggja öðrum konum í svipaðri stöðu að gefast ekki upp, 
að leita aðstoðar, að læra nýja hluti, að þróa sjálfan sig áfram, taka þátt 
í sjálfboðnu starfi og byrja þannig að hjálpa öðrum. Ekki vera hrædd því 
lífið getur aðeins orðið betra. Það eru fjölmargar stofnanir sem bjóða upp á 
aðstoð fyrir konur. framtíðin mun verða betri ef þú ferð út úr kassanum og 
ert ekki hrædd við áskoranir.
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EMPOWER hæfnihringir™

Hluti af verkefninu var að bjóða upp á hæfnihringi  ™ sem er aðferðarfræði 
þróuð af inova samstarfsaðilanum í Bretlandi. EMPOWER hæfnirhringirnir 
™ eru nýstárleg aðferð sem nýtir mentoring og markþjálfun í hópavinnu. 
unnið er með litla hópa sem hafa tækifæri til að ræða saman um áskoranir 
á persónulegan máta.  Boðið var upp á hringi fyrir báða hópa, ráðgjafa/
sjálfboðaliða annarsvegar og konur í viðkvæmri stöðu hinsvegar. 

hér á eftir fer útlistun á aðferðarfræðinni sem notuð er í hæfnirhringjum. 

Undirliggjandi speki

hæfnihringir byggja á vinnu í hóp þar sem aðferðir aðgerðarnáms eru 
nýttar ásamt markþjálfun og handleiðslu. hringjunum er stýrt af þjálfuðum 
leiðbeinendum en í hópunum gefst tækifæri til að ræða um áskoranir, setja 
markmið og vinna nánar með ýmsa hæfniþætti.  hér er blandað saman 
hópsamtali, einstaklingsvinnu, markmiðasetningu og aðgerðaráætlun.

EMPOWER hringir™ - Markmið og aðferðarfræði :

 » EMPOWER hringir ™gefa einstaklingum tækifæri til að deila vandamálum, 
áskorunum, tækifærum með öðrum.  

 » EMPOWER hringir ™ veita öruggt umhverfi en eru að sama skapi áskorun þar 
sem að hugmyndir að því hvar á að vinna starf eða byggja upp fyrirtæki eru 
kannaðar til þaula.  

 » hugsanlega útkoma á aðgerð er hægt að ræða og setja í form 
 » Einstaklingi er hjálpað til að finna næstu skref í því hvernig á að finna starf 
eða stofna fyrirtæki.  

 » EMPOWER hringir™ hvetja til sjálfsskoðunar og aukins sjálfstrausts  
 » Þátttakendur fá tækifæri til að hitta aðra og mynda tengslanet með konum á 
svipuðum stað með svipaðar áskoranir. 

Í hvert skipti sem ég mætti í 
hæfnihringina voru væntingar mínar 
uppfylltar því þar var alltaf eitthvað 

áhugavert og skemmtilegt. Þetta voru 
frábærir tímar og góð fræðsla
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EMPOWER hringir™ byggja á þátttöku þeirra sem þar eru og byggja á þeirri hugmynd að 
lærdómur sé leið en ekki áfangastaður; að hægt sé að aðstoða einstaklinginn til að sýna það 
sem hann þarf að vita, að þekkingin sé nú þegar til staðar en þarf bara að koma henni út og að 
þekking og lærdómur sem er deilt getur verið mjög verðmætur.  hér er mikið byggt á notkun 
uppbyggilegra spurninga, í gegnum hópavinnu eða verkefnavinnu. 
  
Sem dæmi fær hver þátttakandi sinn tíma til að ræða sínar hindranir, vandamál eða tækifæri og 
aðrir þátttakendur koma með uppbyggilegar spurningar fyrir viðkomandi.  Spurningarnar eru 
uppgötvunarspurningar, þar sem reynt er að finna út þau málefni sem liggja til grundvallar og 
vert er að skoða frekar. Þannig er áherslan á spurningar frekar en að gefa ráð.   Þegar unnið er 
með verkefni og æfingar, eru þátttakendur hvattir til að skoða svörin með gagnrýnum hætti og 
styðja aðra í að skoða hvers vegna þetta svar varð fyrir valinu en ekki annað. Þetta ferli styrkir 
ferli sjálfsskoðunar fyrir þátttakendur.  

Að læra frá jafningjum er öflugt tæki í þessu ferli og kemur fram í jákvæðri útkomu fyrir 
þátttakendur, og verður til þess að það eru frekari líkur á því að þeir komi sínum markmiðum 
áfram í aðgerðaráætlun. 

 Mynd 1 sýnir á myndrænan hátt hvernig aðgerðarnámið í hringjunum er hugsað.

Mynd 2. fERLi AðgERðARnáMs



26

EMPOWER hringir™

í desember 2016 fengu leiðbeinendur fræðslu  í grikklandi um hvernig á að 
stýra hringjunum. Þjálfunin var leidd af inova, sem þróaði hugmyndafræðina 
í byrjun.   Síðan var boðið upp á fjóra EMPOWER hringi™  hjá hverjum 
samstarfsaðila; tveir hringir fyrir ráðgjafa og tveir fyrir konurnar. 
 
allir hópar hittust þrisvar til fjórum sinnum í 3-4 tíma í senn.  þar var rætt 
um þætti eins og hæfni, markmiðasetningu, forgangsröðun, hvatningu, 
tengslanet, samskipti, framkomu og tímastjórnun.  

Þátttakendur fengu tíma til að huga að þeim þáttum sem þeir vildu ræða.  
leiðbeinendur voru til staðar til að aðstoða við að setja fram aðgerðaráætlun 
og kanna nýjar hugmyndir og leiðir. Á næsta fundi fóru þátttakendur yfir 
árangur sem hafði náðst. 

Þar sem aðferðin einblínir á spurningar frekar er ráðgjöf voru þátttakendur 
hvattir til að styðja hvorn annan,  byggja upp sjálfstraust til að hægt 
væri að komast út úr þægindahringnum.     í heildina tóku 120 ráðgjafar/
sjálfboðaliðar og konur þátt í hringjunum.

Það var yndisleg reynsla 
að vinna með konum hjá 

Askham Grange. Maður 
fylltist auðmýkt með því að 

vinna með þessum konum 
og heyra sögurnar þeirra, 
konurnar tóku fullan þátt 

í hæfnihringjunum þrátt 
fyrir að hringirnir væru 

þeim framandi og margar 
af þeim þótti erfitt að horfa 

í eigin barm

Sem leiðbeinandi var 
mikilvægt að aðlaga sig 

að hópnum og vinna með 
þær á þeirra stigi sem 

dæmi þá tökum við það 
sem sjálfsögðu að ráðþegi 
sé fær um að setja sér upp 

aðgerðaáætlun til þess 
að ná takmarkinu sínu en 

margar af þessi konum 
áttu mjög erfitt með það. 

Við þurftum að aðstoða 
margar af konunum til 

þess að setja sér einfaldan 
aðgerðalista og  markmið 
til þess að kenna þeim að 
nota markmiðasetningu.
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Reyndu við eitt verkefni !
 
Nafn      Dagsetning

Leiðbeiningar

hver þáttur hér að neðan endurspeglar einn þátt í lífi þínu:
Vinna, frami, nám: Er frami þinn í samræmi við 
væntingar? Ertu á leið í rétta átt?  
Fjármál: Ertu að fá nægilega innkomu til að uppfylla 
þarfir þínar? Ertu vel sett fyrir framtíðina?  
Heilsa: Hvernig er heilsa þín? Ertu sátt við þitt hana? 
Ertu sátt við mataræði þitt?  
Félagsmál og vinir: Eru vinir þínir styðjandi? Ertu sátt 
við félagslega þátttöku þína?  
Fjölskylda: Styður fjölskyldan við bakið á þér? Styður 
þú við bakið á þinni fjölskyldu?  
Ást: Finnst þér þú vera elskuð? Hversu oft lætur þú ást 
þína í ljós?  
Áhugamál og gleði: nýtur þú lífsins og ertu sátt við 
hve félagslega virk þú ert?  Framlag: hvernig líta aðrir 
á þitt framlag til samfélagsins?   Persónulegur vöxtur: 
Hversu mikið einblínir þú á persónulegan vöxt? Ertu 

sátt við hver þín leið er? Ertu að reyna eitthvað nýtt og 
ertu að læra?  
Sjálfsmynd: viðurkennir þú hæfinleika þína? virðir þú 
og elskar sjálfa þig? kanntu að meta sjálfa þig?
  
Skrifaðu hvern þátt við hjólið og reyndu að meta á 
skalanum 1-5 hversu ánægð/ur þú ert með þennan þátt 
í lífinu.  0 merkir að þú ert mjög óánægð/ur og 5 merkir 
að þú ert mjög ánægð/ur með þann þátt. 

dragðu nú línu milli þáttanna. Hversu mikið jafnvægi 
er á milli þeirra? Hvaða þættir gefa þér hamingju og 
fullnægju? Hvaða þættir þarfnast lagfæringar? 
Markmiðið er að finna það jafnvægi sem þú ert sátt/ur 
við og vinna með þá þætti þar sem vantar upp á.

hægt er að finna meiri upplýsingar um verkefni sem 
notuð voru inn á námsvefnum en nauðsynlegt er að 
skrá sig á vefinn:https://empower.kmop.gr/.

Lífshjólið

http://


28

Tilmæli til stefnumótunaraðila 

EMPOWER verkefnið staðfesti það að þörf er á gæða námsefni og stuðning 
fyrir konur í viðkvæmri stöðu sem eiga á hættu útilokun frá vinnumarkaði.         

Eftifarandi tilmæli eru byggð á okkar reynslu í verkefninu og þeirri endurgjöf 
sem við fengum frá þátttakendum. Ef þetta er haft í huga mun verða hægt 
að bæta úr því sem þarf að bæta.

 » öll þjónusta ætti að vera sniðin að persónulegum þörfum hvers og 
eins og aðlöguð að þeim.  

 » konur sem hafa meiri menntun ættu að eiga kost á þjálfun í því að 
setja upp eigin fyrirtæki.  

 » Samþætta ætti starfsráðgjöf með sálfélagslegri ráðgjöf að auka 
sjálfstraust og til að þróa mjúka hæfniþætti (soft skills).  

 » konur með minni menntun ættu að fá tækifæri til að þróa formlega 
hæfni svo sem upplýsingatækni og tungmál.  

 » Boðið ætti að verða upp á hóp- og einstaklings ráðgjöf, í hóp næst 
betri árangur í að þjálfa samskipti og að leysa úr ágreiningi.  

 » gefa ætti kost á starfsþjálfun og að para saman hæfni við störf sem 
henta.  

 » Auka þarf fjárhagslegan stuðning til stofnana sem gætu þannig boðið 
upp á vinnustaðaþjálfun, að vinna upplýsingar um vinnumarkaðinn 
og gætu stutt ráðgjafa sína til að öðlast frekari þjálfun 

 » huga þarf að meiri tengingu við aðra þjónustu sem veitt er, svo 
sem ráðningarskrifstofur, atvinnuþróunarfélög osfrv. og auka 
upplýsingagjöf um þjálfun sem er í boði.  

 » huga ætti að meiri þjálfunartækifærum sem einblína á starfshæfni 
og stuðning við frumkvöðla. 

 » Þjálfun sem í boði er ætti að vera sveigjanlegri með áherslu á þjálfun 
á netinu.  

 » Mikilvægt er að huga að íslenskunámi fyrir útlendinga og áherslu á 
að samþætta það vinnumarkaði.

Á námsskeiði 2 gafst 
mér tækifæri á að 

læra meira um þau 
tól sem ráðgjafar og 
sjálfboðaliðar nota 

til þess að hvetja 
ráðþega til þess að ná 

markmiðum sínum. Það 
var mikilvægt að geta 
deilt sögum og lært af 

öðrum til þess að fá aðra 
og jafnvel öðruvisi sýn 

á málin. Það er alltaf 
ánægjulegt  að heyra 

um ástríðu og staðfestu 
ráðgjafana sem eru að 

vinna með konunum 
og við hlökkum til að 

fylgjast með Inova í 
náinni framtíð.
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Ég fann að ég fór 
að mikla fyrir mér 

hlutina eftir fyrsta 
hæfnishringinn. Þegar 

ég hitti ótrúlega 
hæfileikaríka, sterka og 

greinda innflytjendur 
þá tókst mér að 

gera mér grein fyrir 
minni stöðu og þeim 

neikvæðum fordómum  
sem hafði gagnvart 

þeim innflytjendum. 
Það hjálpaði mér að sjá 

hlutina í skýrara ljósi og 
jók sjálfstraustið mitt
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Hæfnihringirnir tókust  mjög vel 
og konurnar voru ánægðar að 
hittast og fara yfir persónulega 
reynslu og því sem fór fram á 
námsskeiðinu. Okkur fannst það 
hjálpa þeim að hittast sérstaklega 
í hæfnihringjunum af  því að í 
okkar grúppu voru við með konur 
af erlendum uppruna og þær höfðu 
mikið að tala um. Æfíngarnar sem 
þær gerðu í hæfnihringjunum 
hjálpaði þeim að einblína á sína 
styrk og veikleika. 

Námsskeiðið var mjög 
krefjandi en það var ekki vegna 
tungumálahindrana heldur meira 
vegna lífshlaups þeirra kvenna 
sem tóku þátt á námsskeiðinu, sem 
hreyfðu við öllum þeim konum sem 
sátu námsskeiðið og þar á meðal 
mér. Konurnar voru ótrúlegar þær 
voru sterkar og veittu innblástur 
og á ákveðin hátt náði Empower 
námsskeiðið að hjálpa þeim að þekkja 
sína styrkleika og þrautseigju og það 
gaf mér sem kennara 
mjög mikið.
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Samstarfsaðilar

í verkefninu höfum við unnið með fjölmörgum aðilum og stofnunum sem 
vinna með markhópnum okkar. við færum þeim okkar bestu þakkir!    

Bretland

Buzz Sheffield
Buzz Sheffield vinnur 

með viðkvæmum hópum í 

samfélaginu í Sheffield.

St Andrews Church

upper hanover Street

Sheffield, S3 7RQ

Sími: +44 (0)1142766174

http://buzzsheffield.co.uk/ 

ASSIST Sheffield
ASSiST Sheffield hjálpar 

hælisleitendum að vinna í 

sínum málum.

Victoria hall Methodist Church

norfolk Street

Sheffield, S1 2jb

Sími: +44 (0)114 275 4960

http://www.assistsheffield.org.uk/

Ashiana
Ashiana styður fólk sem 

hefur orðið fyrir ofbeldi og 

misnotkun.  

PO bOX 367

Sheffield, S1 1HX

netfang: info@

ashianasheffield.org

Sími: +44 (0)1142555740

http://www.ashianasheffield.org/

City Hearts
City hearts vinnur með fólki 

sem hefur orðið fyrir nútíma 

þrældómi.   

The Megacentre

Bernard Road

Sheffield, S2 5bQ

netfang: info@cityhearts.

global

Sími: +44 (0)1142132063

http://city-hearts.co.uk/ 
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Snowdrop verkefnið
Snowdrop veitir 

langtímastuðning til 

fórnarlamba mansals  

Parkhead house

Carver Street

Sheffield, S1 4FS

netfang:  info@

snowdropproject.co.uk

Sími: +44 (0)7881997983

https://snowdropproject.co.uk/ 

Roshni Sheffield Asian 
Women's Resource Centre
Roshni hjálpar konum af 

asískum uppruna í Sheffield.   

444 london Rd

Sheffield, S2 4HP

netfang: admin@

roshnisheffield.org.uk

Sími: +44 (0)1142508898

http://www.roshnisheffield.co.uk/ 

VAS – Voluntary Action 
Sheffield
VAS veitir stuðning fyrir þá 

sem vinna sjálfboðna vinnu.  

The Circle

33 Rockingham lane

Sheffield, S1 4FW

netfang: info@vas.org.uk

Sími: +44 (0)1142536600

https://www.vas.org.uk/

Shelter Sheffield
Shelter er stofnun sem 

aðstoðar heimilislaust fólk   

furnival house

48 furnival gate

Sheffield, S1 4QP

Sími: +44 (0)3445151515

http://england.shelter.org.uk/

Together Women Project 
Sheffield
Sheffield Together Women 

Project veitir heildrænan 

stuðning fyrir konur í 

viðkvæmri stöðu í Sheffield.

106 arundel lane

Sheffield S1 4RF

Sími: +44 (0)1142758282

http://www.togetherwomen.org/

Sheffield MIND
Sheffield Mind er stofnun 

sem sinnir fólki með andleg 

veikindi.   

110 Sharrow lane

Sheffield, S11 8al

Sími: +44 (0)1142584489

https://sheffieldmind.co.uk/
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Addaction
Addaction er leiðandi í 

stuðningi við fólk sem á við 

geðræn vandamál að stríða 

eða vandamál tengdum 

eiturlyfjum eða áfengi.  

42 Sidney Street

Sheffield, S1 4RH

Sími: +44 (0)114 2536830

https://www.addaction.org.uk/

Maan Somali Mental 
Health
Maan vinnur með fólki með 

geðræn vandamál   

8 Paradise Street

Sheffield, S1 2dF

netfang: 

admin.maan@tiscali.co.uk 

Sími: +44 (0)114 275 8556

https://www.facebook.com/

maansmhs/

Roundabout
Roundabout veitir skýli og 

stuðning fyrir ungt fólk í 

Sheffield.

The Circle

33 Rockingham lane

Sheffield, S1 4FW

Sími: +44 (0)114 253 6789

http://www.

roundabouthomeless.org/

Timebuilders
Sjálfboðastarf í Sheffield: 

félagið veitir  stuðning til að 

skapa betra tengslanet og 

sterkari samfélag.  

St Mary's Church & 

Community Centre

Bramall lane

Sheffield, S2 4QZ 

netfang: team@timebuilders.

org.uk

Sími: +44 (0)114 223 0240

https://www.timebuilders.org.uk/

The Really NEET Projektas
Breyttu lífi ungs fólks og það mun breyta heiminum.  

Syac business centre, units 114 & 110 Wicker

Sheffield, S3 8jd

netfang: sophie@reallyneetproject.co.uk

Sími: +44 (0)114 272 5736 / +44 (0)7979190498

http://reallyneet.co.uk/ 
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Félag kvenna af 
erlendum uppruna 
W.O.M.E.N
Markmið félagsins er að 

sameina og vinna með 

hagsmuni kvenna af 

erlendum  

Túngata 14, 101 Reykjavík

netfang: info@

womeniniceland.is

www.womeniniceland.is

RKÍ - Rauði krossinn á 
Íslandi
Rauði krossinn veitir þjónustu 

fyrir ýmsa hópa, meðal 

annars innflytjendur og 

hælisleitendur. Rkí starfrækir 

einnig skýli fyrir heimilislausar 

konur.  

Efstaleiti 9, 103 Reykjavík

netfang: central@redcross.is

Sími: +354 570 4000

www.rki.is

Félagsleg þjónusta 
sveitarfélaga
Sveitarfélög á 

höfuðborgarsvæðinu 

hafa verið mikilvægir 

samstarfsaðilar í verkefninu 

en þar er boðið upp á ýmsa 

félagslega þjónustu

www.reykjavik.is

www.hafnarfjordur.is

www.kopavogur.is

Fjölmenningarráð
Ráðið veitir þjónustu og 

upplýsingar fyrir innflytjendur 

í Reykjavík

netfang: 

fjolmenningarrad@reykjavik.is

http://reykjavik.is/radognefndir/

fjolmenningarrad

NMÍ - Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands
Veitir ráðgjöf og stuðning 

fyrir frumkvöðla og fyrirtæki.  

keldnaholt, 112 Reykjavík

netfang: nmi@nmi.is

Sími: +354 522 9000

www.nmi.is

Kvennaathvarfið
Athvarfið veitir konum sem eru 

fórnarlömb ofbeldis skýli, stuðning 

og ráðgjöf.  

netfang: 

kvennaathvarf@kvennaathvarf.is

www.kvennaathvarf.is

Ísland
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Gríska vinnumálastofnunin
Vinnumálastofnun sem veitir þjónustu til atvinnulausra

 

www.oaed.gr 

Jafnréttisstofa 
Opinber stofnun sem veitir þjónustu til kvenna í viðkvæmri 

stöðu.      

• Sálfræðiþjónusta  

• lagaleg ráðgjöf  

• Tilvísanir til sjúkrahúsa, ráðningarskrifstofa  ofl. 

www.isotita.gr

Miðstöð fyrir félagslega einingu   (EKKA)
Samræmir félagslega stuðningsþjónustu fyrir fólk eins og 

flóttamenn og þau börn sem koma til landsins án foreldra.  

Starfrækir gistihús á 6 stöðum á grikklandi fyrir fólk í neyð.

http://www.ekka.org.gr/ 

Jafnréttisstofa Aþenu
Veitir stuðning til kvenna sem hafa upplifað ofbeldi og vinnur 

að því að hjálpa konum að auka starfshæfni með því að veita 

ráðgjöf  

https://www.cityofathens.gr/en/office-equality-0

Greece

Fjölmenningarsetur
Veitir innflytjendum 

upplýsingar um allt sem 

viðkemur íslensku samfélagi.

netfang: mcc@mcc.is

Sími: +354 450 3090

http://www.mcc.is/english/

Jafnréttisstofa
jafnréttisstofa er opinber 
stofnun sem hefur 
yfirumsjón með því 
að jafnréttislögum sé 
framfylgt.  

Borgum vid nordurslód, 
600 akureyri

netfang: jafnretti@
jafnretti.is
Sími :  +354 460 6200
www.jafnretti.is
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PRAKSIS
Sjálfstæð stofnun sem vinnur að því að útrýma félagslegri 

útskúfun viðkvæmra hópa í samfélaginu, fátækra, 

heimilislausra, hælisleitenda, flóttamanna, fórnalömb 

mansals ofl.

https://www.praksis.gr/en/ 

Rannsóknarstofnun fyrir sértæk 
vandamál kvenna   “Diotima”
frjáls félagasamtök sem vinna að því að koma auga á 

félagslegt og pólitískt misrétti kvenna á öllum stigum. 

 

http://www.diotima.org.gr

Samtök kristinna kvenna 
Samtökin vinna við að upplýsa og auka meðvitund um þau 

málefni sem hafa áhrif á konur í samfélaginu.  Sérstök áhers-

la er lögð á innflytjendakonur. 

http://www.xen.gr/ 

Synyparxis
Veitir sálfræðistuðning til þeirra sem þess þurfa, svo sem 

atvinnulausra, þeir sem hafa ekki tryggingu, óháð kyni, 

uppruna, trú, eða stjórnmálaskoðana.

http://syn-yparxi.gr/en/ 

Elpida-Zoi

Veitir stuðning til kvenna og unglinga sem þurfa aðstoð vegna 

ofbeldis 

http://elpidazoi.gr

Home - Start Hellas

Verkefni sem styður fjölskyldur sem standa frammi fyrir 

erfiðleikum af ýmsu tagi.  

http://en.homestart.org.gr/
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Human People

góðgerðarfélag sem hefur það markmið að sýna samhyggð 

til þurfandi hópa og finna húsnæði fyrir þá sem þess þurfa.

http://www.anthropinoi-anthropoi.gr/

Upplýsingastöð um atvinnu 

fyrir konur  

Stofnun sem vinnur með 

konum og fyrir konur. 

Savanorių 1, kaunas town, 

lithuania

Sími: +370 612 45945

netfang: jurate@muic.lt

www.muic.lt

Evrópska 
nýsköpunarstofnunin
Er stofnun sem styður 

félagslega velferð og sjálfbæra 

þróun.  

Savanorių 1, kaunas town, 

lithuania

Sími: 8-37 206575

netfang: info@einc.lt

www.einc.lt

Taurage 
upplýsingamiðstöðin
Vinnur að því að auka 

starfshæfni kvenna og 

minnka samfélagslega 

útilokun og minnka fátækt.

v. kudirkos g. 9, lT-72217 

Tauragė, lithuania

Sími +370 446 61565

netfang:  

taurage@moterscentras.w3.lt

http://moterscentras.lt/

Stofnun sem veitir 
sálrænan stuðing í 
gegnum síma og netið  
kauno m. sav. kauno m. verkių 

g. 5-64, lithuania

Sími : +370 618 05005

netfang: 

ausrine@moters-pagalba.lt

http://www.klausau.lt/

Konur styðja konur
félagsskapur sem veitir 

sálfæðiaðstoð til kvenna í 

neyð  

v.Sladkevičiaus g. 5-3, 

kaunas, lithuania

Sími: +370 618 40044, 

+370 618 05005

netfang: info@moters-pagalba.lt

ausrine@moters-pagalba.lt

www.moters-pagalba.lt

Miðstöð kvenna í vanda  
Vinnur að því að koma í veg 

fyrir ofbeldi á konum og 

mansali 

a.juozapavičiaus pr. 77, 

kaunas, lithuania

Sími/fax.: +370 340027, +370 

679 31930

netfang: 

kriziucentras{eta}kamkc.ll

http://www.kamkc.lt/en/

contacts.html

Litháen
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Alytus miðstöðin 

Býður upp á sálfræði- og 

lögfræðiaðstoð ásamt 

námskeiðum fyrir fórnarlömb 

heimilisofbeldis   

Topolių 10-18, 63342, 

Alytus, lithuania

Sími: +370 611 54342

netfang: ammkc@aktv.lt

http://lmlo.lt/apie/lmlo-

nares/alytaus-miesto-

moteru-kriziu-centras/

Kretinga upplýsinga- og 
fræðslustofnunin   fyrir 
konur
Markmiðið er að bæta úr 

efnahagslegri og félagslegri 

stöðu kvenna með því að 

vinna að því að efla jafnrétti 

og styðja við fyrirtækjarekstur 

og bjóða upp á námskeið  

vilniaus g. 18, lT-97104 

kretinga, lithuania

Sími : +30 445 78024, +30 

605 82331

netfang: kretingosmoterys@

gmail.com

www.kmimc.lt 

Marijampole miðstöðin
Sál- og lögfræðiaðstoð fyrir konur í viðkvæmri stöðu. Vinnur 

að þí að koma í veg fyrir heimilisofbeldi, atvinnuleysi og 

félagslega útilokun. Býður upp á ýmiskonar námskeið í 

persónulegri hæfni

 

kęstučio g 3, lT 68308 Marijampolė, lithuania

 

Sími: +370 343 59525, +370 633 55007

netfang: mvc.mot@gmail.com

http://marmvc.webs.com/


