Moterų įgalinimas įsidarbinimo
galimybėms didinti
Vadovas suaugusiųjų švietimo
politikos formuotojams

Projekto partnerių žodis

Projektas EMPOWER (liet. ĮGALINK) yra atsakas statistikos piešiamam niūriam pažeidžiamų moterų (patyrusių šeiminį smurtą, prekybos žmonėmis aukų, patirančių ilgalaikį nedarbą ir pan.)
gyvenimo paveikslui ir aukštos kokybės mokymų poreikiui didinant moterų įsidarbinimo galimybes bei verslumą, tokiu būdu gerinant jų integraciją į darbo rinką ir vietos bendruomenes.
Moterų įgalinimas įsidarbinimo galimybėms didinti – Vadovas suaugusiųjų švietimo politikos
formuotojams apžvelgia mūsų pastangas bei patirtį ir pristato rekomendacijas, paremtas EMPOWER mokymų programa. Ši programa dviejų metų laikotarpyje tiesiogiai padėjo 98 socialiniams darbuotojams, suaugusiųjų švietėjams, konsultantams ir savanoriams, dirbantiems su
moterimis, ir 89 moterims projekto partnerių šalyse.
Esame labai laimingi, kad galėjome suteikti taip reikalingą pagalbą didinant moterų įsidarbinimo galimybes bei verslumą ir konsultantų, dirbančių su moterimis, gebėjimus konsultuoti
įsidarbinimo ir verslumo srityse.
Prieš pradėdami mūsų projekto ataskaitą, norėtume padėkoti Europos Komisijai ir jos mokymosi visą gyvenimą programai Erasmus+ bei Jungtinės Karalystės nacionalinei agentūrai Ecorys už
suteiktą finansinę paramą ir tikėjimą šio projekto veiksmingumu. Be jų mes nebūtume nuveikę
tiek daug!

Projekto EMPOWER komanda
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„Rateliai mane įgalino įveikti
kliūtis gyvenime. Tikrai naudinga
ir įgalinanti patirtis. Ačiū.”
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Santrauka
Leidinys Moterų įgalinimas įsidarbinimo galimybėms didinti – Vadovas suaugusiųjų švietimo politikos formuotojams supažindina su projekto EMPOWER motyvais ir rezultatais. Projektą įkvėpė bendradarbiavimas su paramos
moterims organizacijomis ir pastebėtas kokybiškos pagalbos įsidarbinimo
ir finansinės nepriklausomybės klausimais trūkumas pažeidžiamoms moterims, kurioms gresia iškritimas iš darbo rinkos. Projektas EMPOWER turi du
pagrindinius tikslus:
Padėti visos Europos pažeidžiamoms moterims: susiduriančioms su
ypatingais sunkumais gyvenime, patiriančioms smurtą, išnaudojimą,
prekybos žmonėmis aukoms,- ugdant jų įsidarbinimo galimybes, verslumo gebėjimus, didinant jų pasitikėjimą savo jėgomis ir atsparumą.
To equip support workers working with vulnerable women with the
soft skills training necessary to pass these skills onto women in order
to increase their employability and entrepreneurship opportunities.
Projektą EMPOWER vykdė keturios Europos organizacijos:
• Inova Consultancy Ltd. – Jungtinė Karalystė
• Socialinių inovacijų fondas (SIF) – Lietuva
• Vinnumálastofnun (VMST) – Islandija
• KMOP – Graikija
Projekto EMPOWER metu sukurtos dvi pilnavertės mokymo programos:
EMPOWER Others / Yourself (liet. ĮGALINK kitus / save) ir EMPOWER CirclesTM (liet. ĮGALINK rateliai). Kiekvienas iš projekto partnerių prisidėjo prie
programų turinio kūrimo. Pagrindinės mokymo programų temos: Knowing
one’s strengths;
1. Savo stiprybių pažinimas;
2. Stiprybių ir pasitikėjimo savo jėgomis ugdymas įsidarbinimui ir
verslumui;
3. Įvadas į pozityviąją psichologiją;
4. Bendrieji gebėjimai įsidarbinimo didinimui;
5. Bendrieji gebėjimai verslumui;
6. Įgalinimo priemonės ir įrankiai.
Mokymuose, kurie buvo vykdomi pagal EMPOWER programą visose projekto partnerių šalyse dalyvavo 98 paramą teikiantys darbuotojai (įskaitant ir
savanorius) bei 89 moterys. Šie mokymai sulaukė didelio palaikymo ir teigiamų atsiliepimų iš visų juose dalyvavusių asmenų.
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Remiantis mūsų patirtimi ir gautais atsiliepimais, mes pateikiame šias rekomendacijas, kaip galima pagerinti teikiamos paramos, reikalingos tiek
konsultantams, tiek savanoriams ir pažeidžiamoms moterims, kokybę ir galimybę ja pasinaudoti. Tikimės, kad šių rekomendacijų įgyvendinimas pagerins visų dalyvaujančių šalių stipriąsias puses (jų pripažinimą) ir sukurs
atsparesnę visuomenę.
• Paslaugos turi būti suasmenintos ir pritaikytos kiekvieno paslaugas
gaunančio asmens poreikiams.
• Moterims, kurių bendrieji įgūdžiai yra labiau išlavinti, turėtų būti siūlomi specializuoti mokymai, kaip pavyzdžiui, verslumo pagrindai.
• Konsultavimas karjeros klausimais turi būti vykdomas kartu su psichologinėmis konsultacijomis. Tai sustiprintų moterų pasitikėjimą savimi
bei padėtų joms ugdyti socialinius įgūdžius.
• Žemos kvalifikacijos moterims turi būti sudarytos galimybės įgyti ir
bendrųjų įgūdžių tokiose srityse, kaip pvz. informacinės technologijos
ir kalbos.
• Socialinių įgūdžių ugdymas privalo būti pagrindiniu teikiamų paslaugų
elementu.
• Mentorytės metodas apima individualią ir grupinę mentorystę. Grupinė mentorystė padeda moterims įgyti efektyvaus bendravimo ir konfliktų sprendimo įgūdžių.
• Turi būti siūloma ir paslauga padėti surasti darbo vietą – įmonę, suderinant asmens turimus įgūdžius su siūlomomis darbo vietomis, o taip
pat pasiūlyti ir apmokamą stažuotę.
• Organizacijos turėtų gauti daugiau finansinės paramos, kad galėtų
konsultantams rengti išsamius mokymus darbo vietoje, rinktų atnaujintą informaciją apie darbo rinką bei galėtų pasiūlyti konsultantams
daugiau mokymų už organizacijų ribų.
• Turi būti taikoma politika, kuri skatintų glaudesnį bendradarbiavimą
tarp panašias paslaugas teikiančių organizacijų, įdarbinimo agentūrų,
verslo konsultacijų centrų ir t.t. siekiant užtikrinti perdavimų efektyvumą,
o taip pat ir informacijos apie mokymų programas ir profesinių įgūdžių
lavinimui organizuojamų seminarų specialistams sklaidą.
• Teikiamos paslaugos turi apimti ir daugiau galimybių dalyvauti mokymuose, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas pagalbos įsidarbinimo
ir verslumo klausimais teikimui.
• Tiek konsultantams, tiek ir pažeidžiamoms moterims skirti mokymai turėtų būti lankstesni, galimai rengiami internetu, taip sudarant palankesnes sąlygas suderinti su darbo valandomis ar kitais įsipareigojimais.
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EMPOWER – Įvadas
Statistika ir toliau pateikia niūrų pažeidžiamų moterų gyvenimo vaizdą, kuris neskatina moterų mokytis ir būti ekonomiškai nepriklausomomis.
• 1 iš 4 moterų visoje Europoje patiria smurtą namų aplinkoje bent
kartą per savo gyvenimą (Europos Taryba, 2002);
• 6-10% moterų patiria smurtą namų aplinkoje kasmet (Europos Taryba 2002);
• 68% prekybos žmonėmis aukų yra moterys (Eurostat, 2013);
• Didelė dalis Junginėje Karalystėje gyvenančių pabėgėlių moterų
patiria smurtą dar prieš atvykdamos į šią šalį ir joms išlieka riziką smurtą patirti ir gyvenant Jungtinėje Karalystėje, šalyje, kur jos
gauna prieglobstį (Pabėgėlių Taryba, 2012).
Visus savo darbo su paramos organizacijomis metus (pvz. TRUTH projektas,
kurio metu Inova siekė informuoti socialinius darbuotojus, policiją, slauges
ir kt. apie prekybos žmonėmis ženklus), mes daugiau sužinojome pažeidžiamų moterų, patiriančių riziką iškristi iš darbo rinkos bei jų vietos bendruomenių poreikį, gauti aukštos kokybės paramą, kuri padėtų joms įsidarbinti
ir tapti finansiškai nepriklausomomis. Šiuo požiūriu, didelis vaidmuo tenka
savanoriams, kurie teikia tokią būtiną pagalbą asmeninio įgalinimo, pasitikėjimo, įsidarbinimo ir verslumo įgūdžių ugdymo srityse. Vis dėlto buvo
neatsižvelgta į tai, jog konsultantams ir savanoriams, teikiantiems pagalbą
pažeidžiamoms moterims, taip pat būtini įvairaus pobūdžio mokymai. Nors
jiems organizuojami specialūs mokymai, vis tik paramą teikiantys darbuotojai jaučia savo nepakankamą kompetenciją teikti pažeidžiamoms moterims informaciją ir konsultacijas klausimais, susijusiais su įsidarbinimu ar
verslo kūrimu (daugiau informacijos apie pirminį tyrimą pateiktą 2 skyriuje).
Partnerystės jėga slypi jų gebėjime atpažinti visuomenės problemas ir imtis
veiksmų, o tai mes ir darėme, kurdami EMPOWER projektą. Gavus neįkainojamą Europos Komisijos paramą per Visą gyvenimą trunkančio mokymo
programą Erasmus+, projektas pradėtas įgyvendinti 2016 metais, siekiant:
• Padėti socialinę atskirtį patiriančioms moterims didinti pasitikėjimą
savo jėgomis, tikėjimą ir atsparumą stresui, reikalingą ekonominei
sėkmei pasiekti.
• Padėti visos Europos moterims, savo gyvenime susiduriančioms su
ypatingais sunkumais, patyrusioms smurtą, prievartą ar tapusioms
prekybos žmonėmis aukomis bei pagerinti jų įgūdžius, reikalingus
įsidarbinti ar įkurti savo verslą didinant jų pasitikėjimą savo jėgomis, tikėjimą ir atsparumą stresui.
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•

Suteikti konsultantams ir savanoriams, dirbantiems su socialinę
atskirtį patiriančiomis moterimis, bendrųjų gebėjimų mokymus,
būtinus perteikti šiuos gebėjimus moterims, siekant padidinti jų
įsidarbinimo ir verslumo galimybes.

Šis projektas buvo inicijuotas keturių Europos organizacijų:

Inova Consultancy Ltd (Jungtinė Karalystė) teikia lanksčią konsultavimo
paslaugą, atitinkančią organizacijų ir asmenų poreikius tarptautiniu lygiu
įvairovės, lygių galimybių ir verslumo srityse. Inova turi profesinę patirtį
plėtojant ir įgyvendinant ugdomojo vadovavimo ir mentorystės programas
moterims įvairiose srityse, įskaitant verslumą, vadybą ir ugdymą mokslo,
technologijų, inžinerijos, kūrybiškumo ir matematikos srityse Jungtinėje
Karalystėje ir už jos ribų. 2013 metais Inova, kartu su Šefildo koledžu koordinavo Europos projektą (TRUTH), kurio metu buvo sukurta virtuali mokymo platforma, didinanti informuotumą apie prekybą žmonėmis ir skirta
darbuotojams, savo darbe susiduriantiems su prekybos žmonėmis aukomis.
Inova darbuotojai ir asocijuoti nariai turi patirtį ir kvalifikaciją organizacijos
plėtros, psichologijos, mentorystės ir ugdomojo vadovavimo srityse, o taip
pat padedanti kitoms Europos organizacijoms ir atskiriems asmenims asmeninio tobulėjimo ir verslo vystymo klausimais.

Socialinių inovacijų fondas (Lietuva) – tai nevyriausybinė organizacija, įkurta 1994 metais siekiant padėti žmonėms daryti teigiamus pokyčius savo
gyvenime suteikiant jiems mokymosi galimybes, socialinę pagalbą, informaciją ir konsultacijas.
Nuo pat įkūrimo, Socialinių inovacijų fondas dirbo su įvairiomis socialinę
atskirti patiriančiomis visuomenės grupėmis (artimoje aplinkoje smurtą patyrusiomis moterimis, bedarbiais, neįgaliaisiais, vienišais tėvais, atokiose
vietovėse gyvenančiais žmonėmis, imigrantais), turinčiomis mažiau galimybių visuomenėje ir darbo rinkoje. Ypatingą dėmesį SIF skiria bedarbėms
moterims ir siekia padėti joms spręsti socialinės atskirties problemas didinant jų pasitikėjimą savo jėgomis bei ugdant jų pagrindines kompetencijas,
tuo pačiu padidinant jų įsidarbinimo galimybes. SIF teikia konsultavimo, ugdomojo vadovavimo ir mentorystės paslaugas, o taip pat rengia mokymus,
skirtus padėti ekonomiškai nuskriaustiems žmonėms sėkmingai integruotis
į visuomenę ir darbo rinką.

7

Darbo direktoratas (Valstybinė įdarbinimo paslaugas teikianti institucija,
PES), Islandijoje, organizuoja įdarbinimo paslaugas visoje šalyje, teikia konsultavimo ir įdarbinimo paslaugas bei organizuoja mokymo kursus ir kitas
veiklas bedarbiams. Įgyvendinant darbą praradusiems žmonėms skirtus
projektus, PES taip pat teikia specialias paslaugas ir verslininkams. Visi ieškantys darbo gali nemokamai gauti pagalbos ir praktinių patarimų, kuriuos
suteiks konsultantai. Didelis dėmesys skiriamas kiekvieno asmens įgalinimui ir jo integravimui į darbo rinką.
Darbo direktoratas taip pat yra atsakingas už pagalbą pabėgėliams šiems
ieškant darbo. Šiuo tikslu Darbo direktoratas yra parengęs specialią švietimo programą darbdaviams ir konsultantams, kur pateikiama daug informacijos apie pabėgėlius. Šioje programoje taip pat yra ir kontrolinis sąrašas
bei detalus bukletas, kuriame be visa kita, paaiškinamas pabėgėlio teisinis
statusas ir tai, kaip darbdaviai gali padėti jam pritapti naujoje darbo vietoje.
Darbo direktoratas siūlo pabėgėliams kursus:
•
Islandų kalbos
•
Vairavimo
•
Licencija valdyti gamybineę įrangą
•
Darbo paieškos anglų kalba
•
Priemonės darbo srityje

KMOP – tai viena iš seniausių Graikijos nevyriausybinių organizacijų, per 35
gyvavimo metus įgyjusi didelę patirtį paslaugų teikimo įvairią atskirtį patiriančioms visuomenės grupėms srityje. KMOP pagrindinė patirtis yra šiose
srityse: socialinė gerovė ir sveikata, įsidarbinimo galimybės ir žmogaus teisių apsauga, moksliniai tyrimai ir žinios socialinės politikos klausimais.
Be tiesioginio paslaugų teikimo per decentralizuotas bendruomenės infrastruktūrą (trys grupių namai ir vienas dienos priežiūros centras turintiems
proto negalią, o taip pat ir konsultaciniai centrai, įsikūrę skirtinguose miestuose) KMOP taip pat aktyviai dalyvauja ir įvairiuose nacionaliniuose ir Europos bei tarptautiniuose projektuose, kuriais siekiama spręsti socialines
problemas, ypatingą dėmesį skiriant neturinčiam kvalifikacijos jaunimui bei
ilgalaikiams bedarbiams, smurto bei prekybos žmonėmis aukoms, neįgaliemsiems, vyresniojo amžiaus žmonėms, migrantams ir mažumų atstovams.
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Per pastaruosius 2 metus visose partnerių šalyse mes apmokėme ne mažiau nei 98 paramą teikiančius darbuotojus (įskaitant ir savanorius) bei 89
moteris, padedant mokymų dalyviams sustiprinti savo ir kitų pasitikėjimą
savimi, įgyti gebėjimų, reikalingų įsidarbinimui ir verslo kūrimui taikant
savo ugdomojo vadovavimo, padedančio išsiaiškinti savo stipriąsias puses
bei mentorystės metodus. Šiam tikslui mes parengėme EMPOWER mokymus (žiūr. 3 skyrių) ir Circles™ (žiūr. 4 skyrių).
Visą programą, prie kurios kūrimo prisidėjo kiekvienas partneris, sudarė 8
mokymų užsiėmimai ir 3 užsiėmimai pagal Circles™metodą. Pagrindinės
temos, parinktos iš ataskaitos „Galia keisti 2008“ ir aptartos per šiuos užsiėmimus, buvo skirtos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Savo stiprybių pažinimui;
Stiprybių ir pasitikėjimo savo jėgomis ugdymui, įsidarbinant ar pradedant verslą;
Įvadui į pozityviąją psichologiją;
Bendrųjų gebėjimų, reikalingų įsidarbinimui, didinimui;
Bendriesiems gebėjimams verslumui;
Įgalinimo priemonėms ir įrankiams.

Toliau mes jus supažinsime su rezultatais, patirtimi ir rekomendacijomis,
kurios ne tik atskleis jums projekto EMPOWER sėkmę (o taip pat ir aistrą
bei užsidegimą, su kuriuo buvo rengiamas ir vykdomas šis projektas), bet
taip pat leis pajusti jums, kaip svarbu teikti aukšto lygio paramą specifiniais
įsidarbinimo ir verslumo klausimais ne tik pažeidžiamoms moterims, bet ir
jas konsultuojantiems darbuotojams.

„Man visada sunku įsigilinti į savo problemas,
aš tampu nervinga,
mane apima nerimas,
todėl kad nematau
sprendimų, o tik problemas… Mūsų susitikimų
metu man daug padėjo
vadovas ir grupė: tai
mane paskatino pradėti galvoti apie galimus
sprendimus ir suprasti, kad jie egzistuoja.
Pradėjau matyti šviesą
tunelio gale!
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Daugiau informacijos apie partnerystę, projekto rezultatus ir sukurtus
produktus rasite mūsų interneto svetainėje:
https://empowerwomen.eu/about/

Profesinio ugdymo mokytojai,
užimtumas ir verslumas
Siekiant pradėti tinkamai įgyvendinti EMPOWER projektą, pirmiausiai projekto partneriai atliko išsamų tyrimą,
kurio metu įvertino tikslinėse šalyse konsultantams, savanoriams ir socialinę atskirtį patiriančioms moterims
skirtų mokymų situaciją bei jų kokybę. Visose keturiose
projekto partnerių šalyse buvo atliktas ekspertinis tyrimas bei internetinė apklausa, o taip pat suorganizuoti
tikslinių grupių susitikimai.

konsultavimo centruose, svečių namuose, lyčių lygybę
remiančiuose centruose, savivaldybių socialinių paslaugų struktūrose, profesinio švietimo ir ugdymo centruose, nevyriausybinėse ir savanoriškose organizacijose, konsultacinėse įmonėse ir kt.

Mokymai, kuriais gali pasinaudoti
konsultantai

Kai kurios ekspertinių tyrimų įžvalgos
Konsultantų indėlis ugdant pažeidžiamų moterų protinius gebėjimus ugdymo bei skatinant jų asmeninį tobulėjimą yra neįkainojamas. Šių moterų grupė pasižymi
ypatingu jautrumu dėl papildomai iškylančių kliūčių,
kurias jos patiria dėl lyties (pvz. diskriminacija, smurtas
artimoje aplinkoje, prekyba žmonėmis ir pan.), o konsultantai joms būtini siekiant reintegruotis į visuomenę
ir darbo rinką. Šią specialistų grupę sudaro darbuotojai
iš įvairių mokslo sričių ir sektorių, kaip kad psichiatrai,
psichologai, gydytojai, terapeutai, slaugės, sociologai,
socialiniai darbuotojai, teisininkai, suaugusiųjų švietėjai,
mokymosi ir karjeros konsultantai, mentoriai, gyvenimo
ugdomojo vadovavimo specialistai, administracijos
darbuotojai, dirbantys svarbiose paslaugų sferose ir kt.
Nemažai žmonių padeda moterims savanoriškais pagrindais. Dirbdami nevyriausybinėse bei savanoriškose
organizacijose jie padeda moterims kasdienėje veikloj,
o taip pat teikia ir emocinę paramą. Šiai grupei taip pat
priklauso ir mentoriais ar asmeniniais ugdytojais dirbantys, tačiau nebūtinai turintys atitinkamą išsilainimą,
asmenys.
Mūsų tyrimas atskleidė, kad konsultantai dažniausiai
dirba paramos struktūrose, tokiose, kaip slaugos namai,
vyriausybės finansuojamų viešųjų paslaugų sektoriuje,

Kiekvienoje šalyje mokymai, kuriais gali pasinaudoti
konsultantai, yra skirtingi.
Pavyzdžiui, Graikijoj, individualiai dirbantys specialistai, kurie teikia pagalbą pažeidžiamoms visuomenės
grupėms (nebūtinai moterims) dažniausiai dalyvauja
mokymuose pagal pripažintas programas, kuriuos organizuoja konsultacinės įmonės ir profesinio švietimo
ir ugdymo centrai. Tuo tarpu viešajame sektoriuje dirbatys specalistai paprastai apmokomi pagal programas,
kurias įgyvendina Viešojo administravimo ir vietos valdžios nacionalinio centro švietimo institutas (EKDDA).
Islandijoje paramą pažeidžiamoms žmonių grupėms
teikiantys konsultantai apsiriboja formalių studijų įgytomis žiniomis, tačiau jie taip pat gali dalyvauti specialiuose mokymuose, kuriuos siūlo taip vadinami mokymosi visą gyvenimą centrai.
Lietuvoje, konsultantai, teikiantys pagalbą nuo smurto
artimoje aplinkoje nukentėjusioms moterims, apmokomi Specializuotos pagalbos centruose (SPC) arba kitose
šioje srityje dirbančiose nevyriausybinėse organizacijose, kurios organizuoja tokio pobūdžio mokymus pagal
įgyvendinamus projektus. Dauguma šių mokymų vyksta
organizuojančios organizacijos patalpose dėl resursų
stygiaus. Šių mokymų metu daugiausiai dėmesio skiriama
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suteikti paramą pažeidžiamoms moterims teikiantiems
konsultantams specialius įgūdžius ir kompetencijas,
kurios yra būtinos norint suteikti moterims tinkamą psichologinę ir emocinę pagalbą, tačiau nepakankamos siekiant padėti joms integruotis į darbo rinką.
Jungtinėje Karalystėje, organizacijos ir agentūros reguliariai padeda konsultantams susipažinti su įvairiomis
svarbiomis jų darbo sritimis, teikia jiems paramą ir organizuoja mokymus kaip tinkamai atsižvelgti į besikreipiančių į juos pagalbos ieškančių asmenų poreikius. Vis
dėlto, tik moterims pagalbą teikiančioms organizacijos
mokymai yra organizuojami tik esant konkrečiam poreikiui ir paprastai vyksta darbo metu dėl riboto biudžeto.
Dauguma atvejų, visose partnerių šalyse konsultantai
siekia asmeninio tobulėjimo magistrantūros studijose
ar dalyvaudami mokymuose, kuriuos rengia įvairios vyriausybinės agentūros ir nevyriausybinės organizacijos,
vykdančios su konkrečia sritimi susijusias europines programas.

Tikslinių grupių susitikimų išvados
Visos partnerių organizacijos organizavo tikslinių grupių susitikimus, kuriuose dalyvavo specialistai ir savanoriai konsultantai. Šių susitikimų metu buvo siekiama
išsiaiškinti jų poreikius mokymams, o taip pat išgirsti
nuomones apie jų teikiamas paslaugas pažeidžiamoms
moterims, siekiant padėti joms įsidarbinti ar pradėti savo verslą. Visose projekte dalyvaujančiose šalyse
dauguma tikslinių grupių dalyvių buvo moterys, daugiau kaip pusė jų įgijusios universitetinį išsilavinimą
bei dirbančios nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybės socialines paslaugas teikiančiuose centruose
bei kitose paslaugų sferoje veikiančiose įstaigose, kur
teikia paslaugas pažeidžiamoms moterims ir kitoms socialinę atskirtį patiriančioms grupėms.

Pagrindinių tikslinių grupių susitikimų išvadų santrauką
rasite žemiau, joje pateikiama naudingų įžvalgų, kurios
gali padėti pasirinkti prioritetus formuojant politiką
profesinio švietimo ir ugdymo mokymų srityje.
Susitikimų dalyviai įvardino eilę mokymų ir paslaugų,
padedančių moterims re-integruotis į darbo rinką. Tai ir
visuomeninių agentūrų siūlomos su įsidarbinimu susijusios paslaugos, įvairios nevyriausybinių organizacijų,
savanorių organizacijų ir savivaldybės socialinių paslaugų centrų įgyvendinamos moterims ir kitoms pažeidžiamoms visuomenės grupėms skirtos psichologinės
pagalbos programos, o taip pat ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi programos, kurias įgyvendina viešosios
organizacijos bei privatūs mokymų centrai.
Kalbant apie šių paslaugų veiksmingumą buvo išklausyta daug įvairių atsiliepimų. Pavyzdžiui, respondentų iš
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos nuomone, su įsidarbinimu susijusios paslaugos labai pravertė jomis pasinaudojusioms moterims, nes padėjo joms sustiprinti pasitikėjimą savimi, atrasti savo stipriąsias puses, pasinaudoti
galimybėmis bei motyvavo imtis teigiamų pokyčių savo
gyvenime. Kita vertus, dauguma respondentų Graikijoje
mano, jog tokios paslaugos nėra veiksmingos, galinčios
padėti tik laikinai įsidarbinti, nesuteikiančios pažeidžiamoms moterims naujų įgūdžių bei neužtkrinančios pakankamos pagalbos, kuri padėtų moterims išsigelbėti
iš priešiškos aplinkos, kuriose jos randasi (pvz. smurto
artimoje aplinkoje aukoms). Dauguma tikslinių grupių
dalyvių taip pat paminėjo ir vyriausybių biudžeto sumažinimus, ypatingai Graikijoje ir Jungtinėje Karalystėje,
nuo kurių priklauso ir šių paslaugų veiksmingumas.
Respondentai pasiūlė keletą idėjų, kurios galėtų pagelbėti moterims pasinaudoti paslaugomis bei paskatintų
jas lankyti mokymus:

Geresnė informacijos apie galimas
paramos paslaugas sklaida

Teikti finansinę paramą arba apmokėti
transporto išlaidas

Paslaugų teikėjai turėtų siekti, kad
kuo daugiau moterų galėtų pasinaudoti jų paslaugomis

Pasitikėjimo organizacija stiprinimas, padedant dalyviams pasijusti
saugiais

Teikti vaikų prežiūros paslaugas (geriausiai
ten, kur vyksta mokymai)

Teikti informaciją ir paslaugas įvairiomis kalbomis

Organizuoti mokymus tuo metu,
kai vaikai mokykloje

Organizuoti moterims trumpą užsiėmimą,
kad jos galėtų pabandyti ir žinodamos kaip
vyksta mokymai išdrįstų ateiti ir į kitus
užsiėmimus ateityje.

Įteikti dalyvio ar mokymų baigimo
pažymėjimą

Pristatyti vaidens modelius, pateikti
sėkmės istorijas
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Konsultantai taip pat įvardino šias kompetencijas, kurios būtinos jų darbe:
Labai geri bendravimo įgūdžiai, t.y.
gebėjimas išgirsti ir būti geru klausytoju

Profesinė ir gyvenimiška patirtis

Pasitikėjimu paremtų santykių su
moterimi užmezgimas, nesivadovauti
stereotipais ir nesmerkti

Patirtis pravesti mokymus, padrąsinant, padedant ir nuteikiant pozityviai

Empatija ir užuojauta

Emocinis intelektas ir branda padeda
teikti šioms moterims veiksmingą
pagalbą

Gebėjimas aiškia, suprantamai ir
patraukliai perteikti informaciją

Kantrybė ir moterų supratimas,
leidžiant joms įsisavinti informaciją ir
daryti pokyčius savo ritmu

Emocinis atsparumas ir gebėjimas
dirbti esant įtampai, gebėjimas spręsti konfliktines situacijas

Teigiamas požiūris ir gebėjimas
įgalinti kitus

Turi gerai žinoti tinkamas pagalbos
paslaugas

Pagrindinės verslumo žinios

Įgūdžiai ir kompentencijos, kurios
leistų geriau įvertinti pažeidžiamų
moterų psichologinę būseną

Rekomendacijos dėl paslaugų pažeidžiamoms moterims
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:

Paslaugos turi būti suasmenintos ir
pritaikytos kiekvienos paslaugas gaunančios moters poreikiams

Moterims, kurių bendrieji įgūdžiai
yra labiau išlavinti, turėtų būti siūlomi
specializuoti mokymai, kaip pavyzdžiui,
verslumo pagrindai.

Moterims turi būti pasiūlyta paslauga
padėti surasti darbo vietą – įmonę,
suderinant moters turimus įgūdžius su
siūlomomis darbo vietomis, o taip pat
pasiūlyti ir apmokamą stažuotę.

Teikiamos paslaugos turi apimti ir daugiau galimybių dalyvauti mokymuose,
kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas
pagalbos įsidarbinimo ir verslumo klausimais teikimui.

Konsultavimas karjeros klausimais turi
būti vykdomas kartu su psichologinėmis
konsultacijomis. Tai sustiprintų moterų
pasitikėjimą savimi bei padėtų joms ugdyti
socialinius įgūdžius

Žemos kvalifikacijos moterims turi būti
sudarytos galimybės įgyti ir bendrųjų
įgūdžių tokiose srityse, kaip pvz. informacinės technologijos ir kalbos.

Socialinių įgūdžių ugdymas privalo būti
pagrindiniu teikiamų paslaugų elementu.

Mentorytės metodas apima individualią ir grupinę mentorystę. Grupinė
mentorystė padeda moterims įgyti
efektyvaus bendravimo ir konfliktų
sprendimo įgūdžių.

Organizacijos turėtų gauti daugiau finansinės paramos, kad galėtų konsultantams
rengti išsamius mokymus darbo vietoje,
rinktų atnaujintą informaciją apie darbo
rinką bei galėtų pasiūlyti konsultantams
daugiau mokymų už organizacijų ribų.

Turi būti taikoma politika, kuri skatintų glaudesnį bendradarbiavimą tarp
panašias paslaugas teikiančių organizacijų, įdarbinimo agentūrų, verslo
konsultacijų centrų ir t.t. siekiant
užtikrinti perdavimų efektyvumą, o
taip pat ir informacijos apie mokymų
programas ir profesinių įgūdžių lavinimui organizuojamų seminarų specialistams sklaidą.

Tiek konsultantams, tiek ir pažeidžiamoms moterims skirti mokymai turėtų būti
lankstesni, galimai rengiami internetu, taip sudarant palankesnes sąlygas suderinti su
darbo valandomis ar kitais įsipareigojimais.
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„Dabar geriau suprantu, kaip teorijos
virsta praktika. Įsitikinau, kad turime
suprasti savo klientų poreikius ir asmenines savybes, kad užtikrintai padėtume jiems išsikelti tinkamus tikslus.

EMPOWER mokymo programa
ir jos metodologija
EMPOWER mokymo programa buvo sukurta atsižvelgiant į didėjantį poreikį teikti kokybiškas paramos paslaugas ir mokymus pažeidžiamoms moterims, kurios
yra iškritimo iš darbo rinkos rizikos grupėje. Taip pat
buvo įvertintas ir augantis konsultantų, dirbančių su
pažeidžiamomis moterimis, poreikis mokymams, nes
remiantis jų pranešimais, jie nėra pajėgūs tinkamai suteikti pagalbą bei informaciją savo klientėms moterims
su įdarbinimu bei verslo kūrimu susijusiais klausimais.
Taigi, EMPOWER mokymo programa pristato novatorišką mišraus mokymo paketą, kurį sudaro:

Metodika
EMPOWER mokymo programos esmę sudaro iteratyvus
mokymo ciklas (žr. 1 pav.) apimantis dalyvių (konsultantų ir socialinę atskirtį patiriančių moterų),bendrųjų gebėjimų ugdymą (mokymų metu) ir jų užtvirtinimą praktikuojant šiuos gebėjimus realiame gyvenime ir grįžtant
refleksijoms rateliuose.
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mokymo programa „ĮGALINK kitus“ (angl. EMPOWER
Others) skirta konsultantams ir savanoriams, dirbantiems su socialinę atskirtį patiriančiomis moterimis.
Šios mokymo programos tikslas yra suteikti dalyviams
bendrųjų gebėjimų mokymus, kuriuos galima vėliau
teikti moterims, siekiant padidinti jų įsidarbinimo ir
verslumo galimybes.
mokymo programa „ĮGALINK save“ (angl. EMPOWER
Yourself) ažeidžiamoms moterims, susiduriančioms
su ypatingais sunkumais gyvenime (patiriančioms
smurtą, išnaudojimą, prekybos žmonėmis aukoms ir
pan.). Šių mokymų tikslas yra padėti socialinę atskirtį
patiriančioms moterims didinti pasitikėjimą savo jėgomis, tikėjimą ir atsparumą stresui, reikalingus ekonominei sėkmei pasiekti.

1 pav. Iteratyvus EMPOWER mokymo programos ciklas

Toliau pateikiame išsamų mokymo programų EMPOWER Others ir EMPOWER Yourself turinio ir mokymosi
rezultatų aprašymą.

Struktūra
EMPOWER mokymų programos struktūra abiems tikslinėms grupėms: paramos darbuotojams ir pažeidžiamoms moterims, - yra panaši, kadangi konsultantai
(profesionalai ir savanoriai), dirbantys su moterimis turi
galimybę patys išbandyti programą praktikoje ir vėliau
ją efektyviai perteikti moterims.
Bendrai, mokymų programa apėmė šias temas, kurios
buvo išdėstytos per aštuonis 4 valandų trukmės užsiėmimus - modulius:
•
•
•
•
•
•

Savo stiprybių pažinimas;
Stiprybių ir pasitikėjimo savo jėgomis ugdymas
įsidarbinimui ir verslumui;
Įvadas į pozityviąją psichologiją;
Bendrieji gebėjimai įsidarbinimo didinimui;
Bendrieji gebėjimai verslumui;
Įgalinimo priemonės ir įrankiai.

„Dalyvių diskusijos buvo galingiausia
šios programos dalis.”

Virtuali mokymosi platforma EMPOWER
Virtuali mokymosi platforma – tai labai inovatyvi EMPOWER mokymo programos dalis. Ji buvo sukurta siekiant
konsultantams ir jų konsultuojamoms pažeidžiamoms
moterims suteikti virtualią erdvę, kurioje pagrindinis
dėmesys būtų skiriamas įsidarbinimo ir verslumo temoms. Ši platforma apima šiuos kursus:
•
•

Mokymų dalys:
1-mas modulis – Situacijos supratimas plačiąja
prasme
2-as modulis – pažink savo stiprybes
3-as modulis – stiprybių ir pasitikėjimo savimi
ugdymas įsidarbinimui ir verslumui
4-as modulis – Įvadas į pozityviąją psichologiją
5-as modulis – Bendrieji gebėjimai įsidarbinimui
6-as modulis – Bendrieji gebėjimai entreprenerystei ir intraprenerystei, tiems, kas
neketina pradėti nuosavo verslo
7-as modulis – Įgalinimas veikti – įrankiai/būdai
įgalinti klientus
8-as modulis – Užtvirtinimo priemonės ir veiksmai

EMPOWER „Įgalink kitus“ mokymo paketas konsultantams
EMPOWER „Įgalink save“ mokymo paketas moterims, norinčioms re-/integruotis į darbo rinką

Virtuali mokymosi platforma – tai paprasta interneto
programa, sukurta panaudojant Moodle kursų valdymo
sistemą. Pagrindinis šios virtualios platformos tikslas –
pateikti naujas mokymosi formas, kurios sudarytų sąlygas besimokantiems mokintis tiek sinchroniškai, t.y.
visiems vienu metu arba atskirai. Visi šios mokymosi
platformos vartotojai turi prieigą prie visų aukščiau
aprašytų EMPOWER mokymo programos mokymosi
medžiagos, o taip pat ir atvirus švietimo išteklius (angl.
Open Educational Resources), kurios sudaro ir naudingos
interneto svetainės bei mokomieji vaizdo įrašai, nuorodos į kitas svarbias interneto svetaines bei medžiagą.
Besimokantiesiems taip pat suteikiama galimybė pasitikrinti savo žinias atliekant pratimus bei testus. Visa
mokomoji medžiaga pateikiama anglų, graikų, islandų ir
lietuvių kalbomis.

Programa yra pateikiama anglų, graikų, islandų ir lietuvių kalbomis virtualioje mokymosi platformoje EMPOWER - https://empower.kmop.gr/

Virtuali EMPOWER mokymosi platforma yra ne tik svarbus mokymosi įrankis, bet taip pat ir galinga sklaidos
priemonė, kuria bus galima naudotis ir pasibaigus
projektui, taip užtikrinant jos tvarumą.
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EMPOWER mokymo programa paktikoje

“Dabar žinau savo vertybes
ir jų vertę. Ši pamoka padėjo
man išdėstyti pagal svarbą savo
vertybes, o taip pat suvokti, kad
gyvenime mes nevisada galime
išsiugdyti jas visas.”

“Dėkoju už labai pozityvų ir
daug pasitenkinimo
suteikiantį mokymų kursą ir
galimybę būti mentorystės
ratų (angl. Mentoring
Circles™) dalimi.“

EMPOWER
„Įgalink kitus“

EMPOWER MOKYMO
PROGRAMA

EMPOWER „Įgalink save“

SOCIALINIAI DARBUOTOJAI
PSICHOLOGAI
MOKYTOJAI
STUDENTAI
KONSULTANTAI

“Man labai patinka
šis kursas. Jaučiuosi
užtikrinta savo
ateitimi.“ I

2 METŲ TRUKMĖS MOKYMAI
“Dabar aš labiau savimi
pasitikiu,išmokau aiškiau ir
tvirčiau išreikšti save, jaučiuosi
ramesnė, pagerėjo ir mano
anglų kalba, pradėjau kalbėti
labiau užtikrintai. Man tai labai
daug reiškia!”

2018 M. KOVAS

2017 M. RUGSĖJIS
2017 M. RUGSĖJIS

2018 M. SAUSIS

2017 M. BIRŽELIS

“Man be galo patiko ši
pamoka, aš tiek daug
išmokau.“

89 moterys

2017 M. BIRŽELIS

2017 M. KOVAS

2017 M. SAUSIS

98 paramą teikiantys
konsultantai ir savanoriai

“Pratimai buvo
nepakartojami!”

“Supratau, kad man labiausiai
tiktų tas darbas, kuriame
sutaptų mano asmeninės ir
įmonės vertybės.“
“Visoms buvo labai
naudinga pasidalinti
savo patirtimi.“

Created by Freepik
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Pageidaujate rengti EMPOWER
mokymus? – Turime jums keletą
patarimų

„Mentorystės rateliai man
buvo labai naudingi – šią
metodiką tikrai norėčiau panaudoti dirbant su savo klientais.”

Institucijos, norinčios organizuoti EMPOWER mokymo
kursus, turi užtikrinti palankią mokymosi aplinką:
•
•
•
•
•
•

sukurti psichologiškai draugišką aplinką;
žinoti kursų dalyvių išsilavinimą, o taip pat būti
susipažinus su jų poreikiais ir lūkesčiais;
turėti darbo su sunkius išmėginimus gyvenime
patyrusiais žmonėmis;
turėti e-mokymosi pamokų organizavimo žinių
ir įgūdžių;
būti gerai susipažinus su mokymo medžiaga;
turėti šias svarbias asmenines savybes:
»» teigiamas savęs vertinimas
»» gebėjimas motyvuoti besimokančiuosius
»» gebėjimas analizuoti elgesį
»» puikūs bendravimo įgūdžiai
»» pagarba ir tolerancija kitiems

Jie taip pat turėtų užtikrinti galimybę pasinaudoti:
• mokymo klase, kurioje būtų projektorius ir
kompiuteris
• kitomis užsiėmimams reikalingomis priemonėmis (konferenciniu blonknotu, dalomąja medžiaga, rašikliais ir popieriaus lapais, kt.)
• papildomai - asmeniniais kompiuteriais su interneto ryšiu, kuriais naudojantis mokymų
dalyviai galėtų prisijungti prie virtualios EMPOWER mokymosi platformos
Organizacijos, naudojančios EMPOWER projekto metu
sukurtą mokymo medžiagą privalo nurodyti EMPOWER
projektą ir projekto partnerių organizacijas. Prašome
kreiptis į Inova Consultancy Ltd. dėl papildomos informacijos.

Įkvepiančios istorijos
Mokymų dalyviai vaizdo įraše:
https://www.youtube.com/watch?v=rvHvQO-SBM0
https://www.youtube.com/watch?v=FGcy7GfYt3w
Įkvepiančios istorijos:
Sophie Maxwell – Istorija apie sėkmę ir atsparumą
https://www.youtube.com/watch?v=CQfETfV4KJE

16

Mary

EMPOWER „Įgalink kitus“ mokymų
dalyvė (Jungtinė Karalystė) + Teisės
studentė ir savanorė Ashiana organizacijoje
Prašome prisistatyti ir šiek tiek papasakoti apie savo
patirtį.
Esu Mary Tear. Neakivaizdiniu būdu studijuoju teisės
magistrantūroje Šefildo universitete. Esu kilusi iš Rytų
Jorkšyre esančio Berverlio miesto. Šiuo metu nepilną
darbo dieną dirbu universiteto Erasmus studijų skyriuje, o taip pat savanoriauju moterų savanorių centre
„Ashiana“, kuris yra Šefilde ir padeda pažeidžiamoms
moterims, kurioms pasisekė ištrūkti iš prekeivių žmonėmis, kurios patyrė smurtą ar moterų lytinių organų
apipjaustymą.
Ką vertingiausio išmokote EMPOWER mokymų metu?
Vertingiausia, ko išmokau EMPOWER mokymų metu
buvo suvokimas, jog labai svarbu pasitikėti savimi tuo
metu, kai skatini pažeidžiamas moteris taip pat pasitikėti savimi. Prieš mokymus maniau, jog jie bus susiję tik
su mūsų klientais, tačiau jie taip pat buvo skirti ir mūsų
pačių įgalinimui. Sužinojau apie pasitikėjimo savimi
įgūdžius, išgirdau apie moteris, kurios pačios išsiugdžiusios įgūdžius įkvepia kitus. Mes taip pat darėme
koliažus, kuriuose atskleidėme save ir savo stipriąsias
puses. Tai man padėjo pastebėti savo stipriąsias puses
tiek darbe, tiek už jo ribų.
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Su kokiu svarbiu iššūkiu teko susidurti EMPOWER mokymų metu?
Sudėtingiausia buvo aptarti asmeninius dalykus. Pavyzdžiui, atliekant susipažinimo pratimą, mūsų paprašė pasirinkti būdvardį, kuris geriausiai mus apibūdintų.
Manau, kad moteriai, dirbančiai su pažeidžiamais žmonėmis labai paprasta prarasti pasitikėjimą savimi, o taip
pat sudėtinga ir save pagirti. Man buvo svarbu nugalėti
šią kliūtį, kad galėčiau mokinti pažeidžiamas moteris atpažinti savo turimus puikius įgūdžius ir kompetencijas.
Ar turite patarimų panašų darbą dirbantiems kolegoms - pagalbą teikiančioms konsultantėms?
Kitoms konsultantėms patarčiau sudalyvauti šiose mokymuose, o dirbant su pažeidžiamomis moterimis kontroliuoti save ir visada sau priminti, kad atliekate puikų
darbą. Labai svarbu kuo dažniau save pagirti, o taip pat
ugdyti savo pasitikėjimą savimi, nes tik taip galite padrąsinti ir kitus greta jūsų esančius žmones.

L. T.
EMPOWER „Įgalink kitus“ mokymų dalyvė (Graikija)
Prašome prisistatyti ir šiek tiek papasakoti apie savo patirtį.
Mano vardas L. T. Dirbu socialine darbuotoja Salonikų savivaldybės moterų
konsultavimo centre, kur teikiu pagalbą kiekvieną dieną centre besilankančioms pažeidžiamoms moterims.
Ką vertingiausio išmokote EMPOWER mokymų metu?
Svarbiausia EMPOWER mokymo programoje yra tai, kad ji pateikia daug
įdomių, praktiškų ir paprastų priemonių, kurias galima pritaikyti savo darbe siekiant padėti moterims, norinčioms įsitraukti į darbo rinką. Pavyzdžiui,
pradėjusi darbe taikyti S.M.A.R.T. tikslų formulavimo metodiką pastebėjau,
kad mano klientės sugeba nustatyti ir nusibrėžti realius tikslus ir planus,
taigi aš joms suteikti geresnę pagalbą.
Be to, aš sužinojau, kad labai svarbu atkreipti dėmesį į socialinių įgūdžių,
galinčių padėti moterims įsidarbinti, lavinimą.
Su kokiu svarbiu iššūkiu teko susidurti EMPOWER mokymų metu?
Man neteko susidurti su iššūkiais EMPOWER mokymų metu. Sudėtinga buvo
tik įsiminti visas savokas apie verslumą ir verslo planavimą, kadangi šiose
srityse neturiu daug patirties.
Ar turite patarimų savo kolegoms-pagalbą teikiantiems konsultantams?
Be abejo, savo kolegoms rekomenduočiau dalyvauti panašiuose mokymuose ir sužinoti apie najus metodus ir priemones, kurios galėtų padėti geriau
atlikti savo darbą konsultuojant pažeidžiamas moteris ar teikiant joms kitas
paslaugas.
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Bjarney

EMPOWER „Įgalink kitus“ mokymų
dalyvė (Islandija)
Kaip jums pasireiškė EMPOWER mokymo programos
įgalinimo poveikis?
Visų pirma, aš įgijau pasitikėjimą savimi, o taip pat sustipėjo mano sagumo pojūtis. Atlikti projektai bei savalaikės diskusijos padėjo man nustatyti savo stiprybes, o
tai savo ruožtu padidino mano pasitikėjimą savimi ir atitinkamai sustiprino mano tikėjimą atliekamu darbu. Teigiamas ir konstruktyvus požiūris suteikė man laisvės. Aš
taip pat įgijau pasitikėjimą mentoriais ir kitais dalyviais,
suteikusiems man erdvės pabandymui ir mokymuisi.

Ar teko naudotis virtualia EMPOWER mokymosi platforma ir peržiūrėti užsiėmimų metu atliktus pratimus?
Taip teko, o platforma naudosiuosi ir vėliau. Aš jau dalyvavau savipagalbos grupėje, kurią organizavavau
mokymų metu. Virtuali mokymosi platforma yra aukso
vertės, aš apie ją užsiminiau ir kitiems, kurie savo darbe
siekia įgalinti ir sustiprinti kitus pažeidžiamus asmenis.
Ar jūsų nuomone, svarbu rengti kursus konsultantams
ir savanoriams, dirbantiems panašų darbą?

Ką vertingiausio išmokote EMPOWER mokymų metu?
Aš pakeičiau nuomonę apie save, o šis kursas man labai
patiko. Jis padėjo man pasijausti saugia, o to man labai
trūko anksčiau. Tai, ką mes gavome mokymų metu yra
neįkainojama ir bus toliau tobulinama.
Vertingiausia pamoka man buvo savęs įgalinimas, o taip
pat stebėti, kaip ir kiti dalyviai įgija vis daugiau pasitikėjimo savimi. Taip pat labai svarbūs buvo pratimai apie
klausymąsi, tolerancija, savo tikslų nustatymą. Visas
mokymo kursas buvo nukreiptas į sprendimo paiešką
taikant konstruktyvius ir pozityvius metodus..
Man viskas buvo aišku ir suprantama, tačiau pajaučiau,
jog norėčiau labiau pasigilinti į pokalbio techniką, nes
tai yra plati tema ir būtina praktinis pritaikymas.

Be abejo taip! Man asmeniškai, tai buvo puiki galimybė geriau pažinti save ir savo stipriąsias puses. Turėjau
progą suprasti ką darau gerai, o kur turėčiau pasitempti.
Išklausiusi kitų atsiliepimus galėjau nustatyti sau tikslus, kuriuos turiu įgyvendinti iki kito mūsų susitikimo.
Man labai patiko tai, jog sužinojau apie savo stipriąsias
puses.
Esu įsitikinusi, kad ir kitiems – panašiomis darbo sąlygomis dirbantiems konsultantams ir savanoriams, būtų
labai naudinga susitikti tokių kursų, kaip šie, metu. Būtinai juos rekomenduosiu (ir jau esu rekomendavusi)
kitiems. Tai puikūs mokymai ir tikiuosi, kad bus organizuojami ir ateityje.
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Virginijus Tamulionis

EMPOWER „Įgalink kitus“ mokymų
dalyvis (Lietuva) + Alytaus apskrities
vyrų krizių centro direktorius
Prašome prisistatyti ir šiek tiek papasakoti apie savo
patirtį.
Per savo gyvenimą esu sutikęs daug geranoriškų žmonių, kurie man padėjo sunkiais mano gyvenimo momentais. Jų įkvėptas aš taip pat norėjau padėti tiems,
kuriems pagalba būtina. Prieš kelis metus pasinaudojęs
galimybe tapau savanoriu Alytaus apskrities moterų
krizių centre, o 2016 metais, kartu su savanoriu grupe
įkūrėme Alytaus regiono vyrų krizių centrą. Man buvo
patikėta vadovauti centrui, rūpintis jo veiklomis, organizuoti darbą ir paslaugas žmonėms, išgyvenantiems
savo gyvenimo krizę, o taip pat ir jų šeimoms. Dauguma
mūsų klientų yra moterys, nes jos dažniausiai kreipiasi į
mus kai jų vyrai susiduria su problemomis, mes taip pat
konsultuojame ir moteris. Esu studijavęs administravimą ir valdymą, todėl pradžioje man būdavo sudėtinga
atsakyti į daugumą į mus besikreipiančių klausimų, todėl ieškojau įvairių psichologijos, socialinės globos ir
kitų kursų. Taip, sužinojęs apie SIF Kaune organizuojamus EMPOWER „įgalink kitus“ mokymus pateikiau paraišką. Šie mokymai mane sudomino įvairių temų, aktualių mano darbe, gausa.
Ką vertingiausio išmokote EMPOWER mokymų metu?
EMPOWER „Įgalink kitus“ mokymai buvo ypatingi, nes
motyvavo mane pažinti geriau save, savo stipriąsias
puses taikant savireflekcijos priemones, grupės diskusijas, dalinantis patirtimi su kitais, turinčiais panašių
tikslų žmonėmis. Man buvo labai įdomu ir aš dalyvavau
visuose užsiėmimuose, kurių metu galėjau geriau išanalizuoti savo stipriąsias puses, savo vertybes, taip pat
sužinojau, kaip galima padėti kitiems juos motyvuojant
pradėti naują gyvenimo etapą, nustatyti tikslus, juos
išsigryninti ir įvertinti jų įgyvendinimo galimybes. Sužinojau, kad sėkmės istorijos, o taip pat ir savo poreikių

supratimas bei socialinių įgūdžių vystymas, gali stipriai
motyvuoti žmones. Vertingiausia mano patirtis buvo
mokymosi medžiaga ir pratimai, kurių metu reikėjo atlikti pristatymus. Man visada trūko pasitikėjimo kalbėti
prieš auditoriją, tačiau po padrąsinimo ir mokymų EMPOWER užsiėmimų metu man tai sekėsi vis geriau. Vėliau aš padariau puikų pristatymą pokalbio universitete,
kur nusprendžiau studijuoti sociologijos magistrantūroje, metu. Taigi, aš vėl esu dirbantis studentas. EMPOWER
mokymuose nebuvo jokių nereikalingų temų, o vertingiausios man buvo pozityvios psichologijos, prisistatymo, įsidarbinimo ir verslumo, o taip pat ir laiko valdymo,
atsparumo temos. Visa tai, ką aš išmokau, galėsiu pritaikyti savo konsultacijų metu.
Su kokiu svarbiu iššūkiu teko susidurti EMPOWER mokymų metu?
Aš norėjau tiek daug visko nuveikti pasibaigus mokymams – pradėti studijuoti, dirbti krizių centre ir nuveikti
dar daugiau dalykų savo gyvenime, todėl mano didžiausias iššūkis buvo aiškiai apibrėžti savo tikslus, pagalvoti
kaip norėčiau juos pasiekti, kadangi norėjau daugiau,
nei fiziškai galėčiau įgyvendinti dėl laiko stokos. Niekada neatsisakau jei į mane kreipiasi pagalbos, todėl
man buvo labai naudinga apmąstyti savo tikslus ir galimybes, pasinaudoti EMPOWER mokymų priemonėmis
apibrėžiant savo viziją ir paversti savo tikslus realiais
veiksmais. Esu labai patenkintas, kad galėjau realiose
gyvenimo situacijose išbandyti kai kurias technikas, taigi ateityje man bus lengviau naudoti tas priemones ir
konsultacijų metu, padedant kitiems žmonėms spręsti
jų problemas.

20

Yordanos

EMPOWER „Įgalink save“ mokymų
dalyvė (Jungtinė Karalystė)
Prašome prisistatyti ir šiek tiek papasakoti apie savo
patirtį.

Ar turite patarimų panašų darbą dirbantiems savo kolegoms - pagalbą teikiantiems konsultantams?
Svarbiausia žinutė, kurią norėčiau perduoti kitiems paramos darbuotojams/konsultantams, yra tokia: jei jaučiate, jog jums trūksta žinių, nedvejodami patenkinkite
savo poreikius susirasdami ir užsirašydami į gerus mokymosi kursus. EMPOWER „Įgalink kitus“ mokymai yra
vieni iš jų, o šių mokymų metu įgytas žinias ir patirtį
galite panaudoti savo pačių sustiprinimui bei suteikti
savo klientams geresnę pagalbą.
Visus gyvenime iškylančius sunkumus aš laikau dovana,
o ne bausme už blogą elgesį ar nusikaltimą. Mes esame tiek stiprūs, kiek sau ledžiame būti. Esu išgyvenęs
nemažai skausmo ir kančių, tačiau taip pat supratau vilties, tikėjimo ir meilės prasmę ir jėgą. Tik vėliau supratau savo patirčių prasmę bei jų misiją mano gyvenime
ir šią išmintimi galiu pasidalinti ir su kitais žmonėmis,
išgyvenančiais nelengvą savo gyvenimo laikotarpį.

Esu Yordanos, atvykau iš Etiopijos ir turiu mažą dukrelę.
Universitete studijavau Marketingo vadybą ir esu įgijusi
menų bakalauro laipsnį. Šiuo metu lankau psichinę negalią turinčių asmenų slaugos kursus.
Ką vertingiausio išmokote EMPOWER mokymų metu?
EMPOWER mokymai padėjo man įveikti tai, ką teko išgyventi praeityje ir praeityje įgytą neigiamą gyvenimo
patirtį paversti teigiamu gyvenimo pokyčiu. Aš taip pat
išmokau motyvuoti save pasinaudoti mane supančios
aplinkos teikiamomis galimybėmis.
Su kokiu svarbiu iššūkiu teko susidurti EMPOWER mokymų metu?
Neturėjau kam patikėti savo dukros priežiūrą, todėl
man buvo sudėtinga susikaupti mokymų metu, kadangi
dalį dėmesio turėjau skirti savo dukrelei.
Ar turite patarimų kitoms moterims, esančioms panašioje situacijoje?
Viskas prasideda nuo tyliai ištarto ketinimo, o sėkmė –
tai kiti kasdieniai veiksmai, kuriuos reikia atlikti. Mums
reikia atminti, kad nėra nieko neįmanomo, kad mes esame atsakingi už savo mintis, savo kūną ir savo psichinę
sveikatą.
Niekada nebijokite daug svajoti ir pradėkite veikti jau
dabar. Kartais tik pagalvojus apie tai viskas gali atrodyti
sudėtinga ir neaišku, tačiau dalinantis patirtimi su sėkmingais žmonėmis galima iš jų daug ko išmokti ir taip
paversti savo kelionę lengvesne.
Pavyzdžiui, Val (EMPOWER „Įgalink kitus“ mokymų fasilitatorė) gyvenimo patirtis padėjo man atsikratyti „tai
ne man“ požiūrio ir paskatino mane keistis bei siekti
savo gyvenimo tikslų.
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M. P.

EMPOWER „Įgalink save“ mokymų dalyvė (Graikija)
Prašome prisistatyti ir šiek tiek papasakoti apie savo patirtį.
Mano vardas M. P. Esu bedarbė, turinti vidurinį išsilavinimą 53 metų amžiaus moteris. TUriu 3 vaikus, kurie būdami suaugę šiuo metu remia šeimą
finansiškai. Esu išsiskyrusi. Žinojau apie vyro atsitiktinius ryšius su kitomis
moterimis, tačiau nutraukiau santuoką sužinojusi apie tai, jog kita moteris
jam pagimdė vaiką. Prieš dvejus metus man nustatė bipolinį sutrikimą, todėl šiuo metu vartoju vaistus ir lankausi pas konsultantus.
Ką vertingiausio išmokote EMPOWER mokymų metu?
EMPOWER mokymų metu išmokau daug vertingų dalykų. Svarbiausia man
buvo suvokti, kad nesu viena, kad yra daug moterų, patiriančių panašių sunkumų ir pažeidžiamų panašiai kaip ir aš, kurioms taip pat reikalinga parama,
supratimas ir pagarba. Darbas grupėje man padėjo vėl save „atstatyti“ ir
susigrąžinti savo stiprybę. Aš taip pat atradau turinti prisistatymo gebėjimų.
Su kokiu svarbiu iššūkiu teko susidurti EMPOWER mokymų metu?
Didžiausias iššūkis, kurį man teko nugalėti EMPOWER mokymų metu ir ypatingai pirmojo susitikimo metu, buvo darbas grupėje su kitomis moterimis,
kurių nepažinojau. Nepaisant to, vedantis užsiėmimą ir kitos moterys padėjo man pasijausti patogiai ir galiausiai man labai patiko dirbti su kitomis
moterimis, su kuriomis dalinomės savo bendromis problemomis ir rūpesčiais.
Ar turite patarimų kitoms moterims, esančioms panašioje situacijoje?
Visoms moterims svarbu suvokti, kad jos nėra vienos. Taip pat yra (nors ir
nelabai daug) pagalbą teikiančių centrų bei mokymų programų, kurios gali
padėti pagerinti turimus socialinius įgūdžius, nugalėti iškilusius sunkumus
bei sugrįžti į darbo rinką.
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Sonja

Vertėja (Islandija)
Prašome prisistatyti ir šiek tiek papasakoti apie savo patirtį.
Persikėliau į Islandiją 1998 metų gruodžio mėnesį po to, kai susipažinau su
islandu vyru. Mes susituokėme ir išvažiavome gyventi į Islandiją. Mes turime du vaikus, tačiau šiuo metu esu vieniša mama ir dirbu vertėja.
Kai persikrausčiau į Islandiją buvau įsitikinusi, kad bus labai sunku studijuoti šioje šalyje, o taip pat ir išmokti kalbą, kad galėčiau judėti toliau. Man
buvo labai sunku išmokti islandų kalbą, nes ši kalba yra labai sudėtinga.
Tuo metu aš kalbėjau angliškai ir manau, jog man tai labai padėjo, nes anglų
kalba galėjau susikalbėti beveik su visais. Pradėjus kalbėti islandų kalba jau
galėjau susikalbėti su vietos gyventojais jų kalba, o tai padėjo man užmegzti su jais glaudesnį ryšį bei taip sužinoti apie viską, kas vyko šioje bendruomenėje. Pradėjau skaityti laikraštį islandų kalba ir tuomet pajaučiau norą
nueiti į mokyklą ir išsiaiškinti, kaip galima įsidarbinti Islandijos kavinėje. Aš
taip pat nuėjau ir į turizmo mokyklą.
Kaip sprendėte iškilusius iššūkius?
Pradžioje buvo sudėtinga pradėti mokintis kalbą ir prireikė nemažai laiko,
kol pradėjau suprasti žmones, kalbančius su manimi islandiškai. Vis dėlto
aš žinojau, kad noriu rasti gerą darbą ir buvau įsitikinusi, kad jį gausiu, jei
sugebėsiu kalbėti islandiškai, taigi galiausiai taip ir nutiko.
Ar turite patarimų kitoms moterims, esančioms panašioje situacijoje?
Taip, pradėkite mokintis islandų kalbos ir iš karto pradėkite dirbti arba
stenkitės susipažinti su žmonėmis, kalbančiais islandiškai, kad galėtumėte lavinti šnekamąją kalbą. Nenuleiskite rankų ir tęskite kalbos mokymąsi,
nesėdėkite namuose, įsitraukite į darbo rinką, studijuokite ar užsirašykite
į kokius nors kursus; be galo svarbu ką nors veikti. Jei žmonės nutraukia
islandų kalbos mokymąsi, tuomet jiems labai svarbu dirbti tarp islandų, nes
bet kuriuo atveju yra būtina išmokti šią kalbą bei lavinti gebėjimus šnekėti
šia kalba bei ją suprasti. Tai galima atlikti tik būnant tarp vietos žmonių.
Užsieniečiai, baigę aukštąją mokyklą, gali studijuoti Islandijos universitete
ir lankyti vienerių metų islandų kalbos užsieniečiams kursus.
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Lina Mars

EMPOWER „Įgalink save“ mokymų
dalyvė (Lietuva)
Prašome prisistatyti ir šiek tiek papasakoti apie savo
patirtį.

Su kokiu svarbiu iššūkiu teko susidurti EMPOWER mokymų metu?

Ištekėjau iš karto po mokyklos baigimo ir niekada nedirbau, visą laiką rūpinausi namais ir vaikais, tačiau visada
svajodavau dalyvauti įvairiuose mokymuose ir seminaruose.

EMPOWER „Įgalink save“ mokymai mane įkvepė daugiau
mokytis ir visakeriopai save lavinti. Taip pat paskatino
mane įkurti savo verslą, susijusį su fizioterapija. Svajoju
paversti savo pomėgį darbu ir verslu, nes pati esu fiziškai aktyvi, sportuoju ir dalyvauju sporto renginiuose,
todėl norėčiau ir kitus žmones paskatinti tai daryti, būti
sveikais, gražiais ir laimingais. Didžiausias iššūkis įgyvendinant mano svajonę tai finansinės kliūtys, tačiau
aš nenusiteikusi pasiduoti, nes tikiu, jog daug dirbant
galima pasiekti žvaigždes!

Metai bėgo ir vieną dieną aš nusprendžiau lankyti masažo kursus, kad galėčiau išmokti masažo technikos, o
taip pat galėčiau padėti ir savo vaikui, kuriam reikalinga
ypatinga priežiūra. Taip aš tapau kvalifikuota masažiste, tačiau mano masažu naudodavosi tik mano šeimos
nariai ir draugai. Svajoju įkurti savo verslą, susijusį su
fizioterapija, ten pat būtų teikiamos ir grožio paslaugos.
Šeimoje iškilus tam tikroms psichologinėms problemoms, kreipiausi į vieną iš moterų organizacijų Kauno
mieste ir po psichologo konsultacijos ir mano poreikių
įgyti žinių verslumo srityje aptarimo, konsultantė patarė man dalyvauti EMPOWER „Įgalink save“ mokymuose,
kuriuos organizuoja Socialinių inovacijų fondas. Taip
2017 metų pavasarį aš prisijungiau prie grupės.

Ką vertingiausio išmokote EMPOWER mokymų metu?
Mokymuose man patiko viskas. Visa pateikta informacija buvo labai naudinga ir svarbi. Labiausiai man patiko nauja darbo grupėje patirtis, prisistatymas, mano
stipriųjų pusių ir vertybių aptarimas, mokymasis apie
verslumą, asmeninių ateities planų sudarymas bei
veiksmų jiems įgyvendinti planavimas, taip pat vizualizacijos ir atsparumo ugdymo technikos. Visos šios
patirtys man buvo be galo svarbios. Kursų metu susipažinau su naujais žmonėmis ir susiradau draugų. Jaučiau
įkvėpimą išmokti kažko naujo savo gyvenime, todėl pradėjau lankyti anglų kalbos pamokas ir džiaugiuosi, kad
man sekasi.

Ar turite patarimų kitoms moterims, esančioms panašioje situacijoje?
Kiekvienai moteriai, atsidūrusioje panašioje į mano situacijoje, patarčiau nepasiduoti, ieškoti pagalbos, mokytis naujų dalykų, lavinti save, dalyvauti savanoriškoje
veikloje, pradėti padėti kitiems ir nieko nebijoti, nes
gyvenimas taps tik geresniu. Egzistuoja be galo daug
organizacijų, kurios teikia pagalbą moterims įvairiose
sudėtingose jų gyvenimo situacijose. Ateitis bus daug
geresnė, jei išdrįsite veikti ir nebijosite iššūkių.
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„Kaskart dalyvaujant ratelio grupės
susitikime tikėjausi patirti kažką labai įdomaus ir gero, ir mano lūkesčiai
išsipildydavo kiekvieną kartą.
Aš puikiai praleidau laiką ir
įgyjau tvirtų žinių.”

EMPOWER rateliai
(The EMPOWER Circles™)
Inovatyvūs rateliai yra EMPOWER projekto dalis. Ši inovatyvi metodika, sukurta Inova Consultancy, buvo panaudota mokymų metu visose partnerių
šalyse. EMPOWER Circles™ programa yra unikali grupės konsultavimo programa, jungianti karjeros plėtrą ir savirefleksijos priemones su kvalifikuotu
fasilitavimu, kuriame naudojamos veiksmų mokymosi technikos, mokymai
ir konsultavimas. Šiame skyriuje parodysime, kaip EMPOWER Circles™ mokymo ratelių programa sėkmingai padėjo besimokantiesiems:
•
•
•

pažeidžiamoms moterims - didinant jų karjeros galimybes ir skatinant
verslumo dvasią;
paramos darbuotojams ir savanoriams – gerinant jų žinias, kaip padėti
pažeidžiamoms moterims, su kuriomis jie dirba.
Prieš įsigilinant į EMPOWER projekto sėkmę, labai svarbu suprasti švietimo filosofiją, tapusią ratelių metodikos pagrindu, ir kurią pristatome
kitame skyriuje.

Pagrindinė filosofija
EMPOWER Circles™ metodika siūlo unikalų grupinės mentorystės procesą,
apjungiantį kvalifikuotą fasilitavimą, naudojantį veiksmo mokymo technikas,
koučingą ir mentorystę, derinamą su karjeros galimybių plėtra ir savirefleksijos priemonėmis. Programoje mišriai taikomos grupinės diskusijos, individualių klausimų aptarimas, refleksijos ir asmeninių veiksmų planavimas.

Empower rateliai – tikslas ir metodika:
»» Empower rateliai suteikia asmenims galimybę dalintis
problemomis, iššūkiais ir galimybėmis su kitais žmonėmis;
»» Empower rateliai sukuria saugią, tačiau taip pat ir pastangų reikalaujančią aplinką, kurioje galima išnagrinėti ir išbandyti idėjas, kaip gauti darbą/grįžti į darbą arba
įkurti verslą;
»» Galima aptarti veiksmų pasirinkimo būdus;

»» Empower ratelių metu asmenims, norintiems grįžti į
darbą ar pradėti verslą, padedama žengti tolimesnius
žingsnius šių tikslų link;
»» Skatinama savirefleksija bei tikėjimas savo jėgomis;
»» Galimybė susipažinti ir palaikyti kontaktą su kitomis
moterimis/kolegėmis, susiduriančiomis su panašiomis
problemomis;
»» Galimybė užmegzti naujas pažintis/plėsti draugų ratą.
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Empower rateliams vadovauja patys besimokantieji – didžiausias dėmesys mokymų metu yra
kreipiamas į pačius besimokančiuosius. Empower rateliai – tai mokymosi procesas, prilygstantis
kelionei, kurios metu asmenims padedama suvokti, ką jie turi žinoti, taip pat – įsisavinti žinias,
kurias jie jau yra įgiję, tačiau pamiršę. Šių mokymų metu taip pat pabrėžiama, jog dalinimasis žiniomis su kitais žmonėmis ir mokymasis iš kitų gali būti vertingi. Empower ratelių mokymų metu
daug dėmesio skiriama klausinėjimui, kurio tikslas – atskleisti dalyvių pastebėjimus naudojant
grupės diskusijų metodą, atliekant pratimus bei vadovaujantis kryptingais dalyvių klausimais.
Pavyzdžiui, kryptingi dalyvių klausimai reiškia, jog dalyviams skiriamas laiko tarpsnis, per kurį
jie gali kalbėti apie savo problemas ir galimybes, o kiti grupės nariai siūlo klausimus. Klausimai yra susiję su atradimais, stengiantis labiau įsigilinti į pagrindines problemas, kurias galima
nagrinėti išsamiau. Taigi, Empower ratelių mokymų metu dėmesys kreipiamas į klausimus, o
ne į patarimus. Be to, atlikdami pratimus apie saviugdą ir savirefleksiją, dalyviai yra skatinami
pasakyti savo atsakymus bei padėti kitiems grupės nariams atskleisti, kodėl jie atliko užduotį
būtent taip. Tokio mokymosi proceso metu stiprinama savirefleksija.
Mokymasis iš bendraamžių yra galutinis galingas metodologijos elementas, dėl kurio besimokantieji gauna teigiamų naudingų rezultatų, todėl didesnė tikimybė, kad dalyviai savo tikslus (t.
y. ketinimus pavers) realybe.
Antroje diagramoje yra vizualiai pateikiamas veiksmų mokymosi procesas, pritaikytas EMPOWER rateliuose (EMPOWER Circles™).

Antra diagrama. Veiksmų mokymosi procesas
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EMPOWER Circles™ praktikoje
EMPOWER Circles™ (liet. EMPOWER Ratai), buvo rengiami keturioms grupėms kiekvienoje iš šalių – po dvi konsultantų grupes ir dvi grupes moterų,
gyvenime patyrusioms didelius išmėginimus (smurtą artimoje aplinkoje,
prekybą žmonėmis, kalėjimą ir kt.). 2016 metų gruodžio mėnesį visi padedantys įgyvendinti projektą asmenys dalyvavo Graikijoje organizuotuose
mokymuose, kurių metu Inova, kuri yra sukūrusi ir patentavusi Mentoring
Circles™ (liet. Mentorystės Ratų) metodologiją, supažindino dalyvius darbo
su Circles™ programa ypatumais.
Visos Circle™ grupės dalyvavo trijuose susitikimuose, kurių kiekvienas truko po 3-4 valandas ir buvo rengiami ten, kur dalyviai turėjo galimybę aptarti
savo iššūkius ir tikslus ir būti tikrais, kad jų istorijos nebus paviešintos už
susitikimo vietos sienų.
Circles™ programa apėmė tokias svarbias sritis, kaip socialinių įgūdžių ugdymas, tikslų nustatymas ir jų išdėstymas pagal svarbą, vidinės motyvacijos
atradimas, ryšių užmezgimas ir jų palaikymas, bendravimas, prisistatymas ir
laiko valdymas.
Mokymų dalyviai turėjo laiko nuodugniau išanalizuoti pasirinktą diskusijos
temą, o taip pat išbandyti ir programos siūlomas tikslų nustatymo veiklas.
Padedantys pravesti mokymus asmenys buvo specialiai apmokyti padėti
dalyviams parengti savo tolimesnių veiksmų planus bei patikrinti naujas
idėjas kaip pasiekti mūsų pagrindinį tikslą – įgalinimą. Kiekvieno sekančio
užsiėmimo metu, dalyviai pristatyti savo veiklas Circles™ ir įvertinti savo
pažangą. Circles™ metodologijoje daugiau dėmesio skiriama klausimų uždavimui nei patarimų davimui, todėl dalyviai buvo raginami padėti vieni kitiems ir pasitikėti vienas kitu išstumiant vienas kitą iš savo komforto zonos.
Iš viso projekto įgyvendinimo metu Circles™ programoje dalyvavo daugiau
nei 120 konsultantų ir moterų, o projekto partneriai įsipareigojo ir ateityje
rengti mokymus pagal šią metodologiją.

„Darbas su moterimis
Askham Grange įkalinimo
įstaigoje man buvo nuostabi patirtis. Buvo nelengva
dirbti ir klausytis jų sudėtingų gyvenimo istorijų,
bet pačios moterys visiškai
įsitraukė į procesą, nors
Mentorystės ratelių koncepcija joms buvo visiškai
nauja ir nežinoma. Tačiau
daugeliui iš jų savirefleksijos procesas buvo sunkus.”
„Fasilitatoriui labai svarbu prisitaikyti prie grupės
ir dirbti atitinkamai jos
lygyje. Pavyzdžiui, mums
atrodo, kad besimokančiajam yra paprasta numatyti
žingsnius siekiant tikslo,
bet daugeliui šių moterų
tai buvo labai sunku. Mums
reikėjo viską labai supaprastinti ir išmokyti išsikelti paprastus tikslus, kad
jos suprastų idėjos esmę ir
pradėtų ja naudotis.”
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Įdomu? Išbandykite vieną iš mūsų pratimų!
Vardas
Data

Gyvenimo ratas
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Instrukcija:
Kiekvienas rato segmentas atitinka kurią nors vieną
jūsų gyvenimo sritį. Apgalvokite kiekvieną segmentą:
kaip jūs vertinate, ar esate patenkintas visomis pavaizduotomis gyvenimo sritimis? Ar skiriate joms pakankamai laiko, energijos ir dėmesio?

Dabar sujunkite pažymėtus skaičius.
• Ar jūsų gyvenime yra pusiausvyra?
• Kuriose srityse jaučiate laimę, pasitenkinimą, pilnatvę?
• Kurioms sritims reikia skirti daugiau dėmesio?
Tikslas yra rasti pusiausvyrą, kuri Jus tenkintų.

Rato centre yra 0 ir reiškia visišką nepasitenkinimą, rato
išorinėje kraštinėje esantis 10 aitinka visišką pasitenkinimą ir aukštus pasiekimus. Pažymėkite savo pasitenkinimo laipsnį nuo 0 iki 10 ant atitinkamos linijos.

Daugiau priemonių, pratimų ir informacijos galite rasti
EMPOWER besimokančiojo pakuotėje. Šis vadovas yra
laisvai pasiekiamas internetinio mokymo platformoje.
Jums tik reikės užsiregistruoti:
https://empower.kmop.gr/.

Rekomendacijos suaugusiųjų švietimo
politikos formuotojams
Projektas EMPOWER patvirtino poreikį teikti kokybiškesnę pagalbą pažeidžiamoms moterims, kurioms gresia išstūmimas iš darbo rinkos ir vietos
bendruomenių, kad jos įgautų arba susigrąžintų finansinę nepriklausomybę. Suaugusiųjų švietėjai profesinio rengimo srityje (profesionalai ir
savanoriai) plačiai pademonstravo savo pasiryžimą tapti išradingesniais
sprendžiant šias problemas ir teikti daugiau dėmesio bendrųjų gebėjimų
lavinimui (bendravimo, klausymosi, atsparumo ir t.t.).
Remiantis mūsų patirtimi ir gautais atsiliepimais, mes pateikiame šias rekomendacijas, kaip galima pagerinti teikiamos paramos, reikalingos tiek
konsultantams, tiek savanoriams ir pažeidžiamoms moterims, kokybę ir galimybę ja pasinaudoti. Tikimės, kad šių rekomendacijų įgyvendinimas pagerins visų dalyvaujančių šalių stipriąsias puses (jų pripažinimą) ir sukurs
atsparesnę visuomenę.
»»
»»
»»

»»

»»
»»

Paslaugos turi būti suasmenintos ir pritaikytos kiekvieno paslaugas gaunančio asmens poreikiams.
Moterims, kurių bendrieji įgūdžiai yra labiau išlavinti, turėtų būti
siūlomi specializuoti mokymai, kaip pavyzdžiui, verslumo pagrindai.
Konsultavimas karjeros klausimais turi būti vykdomas kartu su psichologinėmis konsultacijomis. Tai sustiprintų moterų pasitikėjimą
savimi bei padėtų joms ugdyti socialinius įgūdžius.
Žemos kvalifikacijos moterims turi būti sudarytos galimybės įgyti
ir bendrųjų įgūdžių tokiose srityse, kaip pvz. informacinės technologijos ir kalbos.
Socialinių įgūdžių ugdymas privalo būti pagrindiniu teikiamų paslaugų elementu.
Mentorytės metodas apima individualią ir grupinę mentorystę.
Grupinė mentorystė padeda moterims įgyti efektyvaus bendravi-

„Antrųjų pilotinių mokymų metu daugiau sužinojau apie konsultantų
ir savanorių iššūkius
motyvuojant klientus
siekti savo tikslų.
Labai svarbia mokymų
ir refleksijų dalimi tapo
įvairių istorijų iš dalyvių
praktikos aptarimas.
Tikra atgaiva yra išgirsti
apie dalyvių aistringą
įsitraukimą ir atsakomybę dirbant su remtinomis moterimis. Mes
Inovoje tikimės, kad ryšys su mokymų dalyviais
nenutrūks ir ateityje.”
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»»

»»

»»

»»

»»

mo ir konfliktų sprendimo įgūdžių.
Turi būti siūloma ir paslauga padėti surasti darbo vietą – įmonę,
suderinant asmens turimus įgūdžius su siūlomomis darbo vietomis, o taip pat pasiūlyti ir apmokamą stažuotę.
Organizacijos turėtų gauti daugiau finansinės paramos, kad galėtų
konsultantams rengti išsamius mokymus darbo vietoje, rinktų atnaujintą informaciją apie darbo rinką bei galėtų pasiūlyti konsultantams daugiau mokymų už organizacijų ribų.
Turi būti taikoma politika, kuri skatintų glaudesnį bendradarbiavimą tarp panašias paslaugas teikiančių organizacijų, įdarbinimo
agentūrų, verslo konsultacijų centrų ir t.t. siekiant užtikrinti perdavimų efektyvumą, o taip pat ir informacijos apie mokymų programas ir profesinių įgūdžių lavinimui organizuojamų seminarų
specialistams sklaidą.
Teikiamos paslaugos turi apimti ir daugiau galimybių dalyvauti
mokymuose, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas pagalbos
įsidarbinimo ir verslumo klausimais teikimui.
Tiek konsultantams, tiek ir pažeidžiamoms moterims skirti mokymai turėtų būti lankstesni, galimai rengiami internetu, taip sudarant palankesnes sąlygas suderinti su darbo valandomis ar kitais

„Mokymai tapo tikru
iššūkiu ne tiek dėl kalbos barjero, bet labiau
dėl sudėtingų ir sukrečiančių gyvenimo
patirčių, kurias išsakė
dalyvės, ir kurios sukėlė
moterų ir mano pačios
emocijų bangą. Moterys
buvo nuostabios, įkvepiančios ir stiprios ir,
jei EMPOWER mokymai
padėjo joms pamatyti
savo vidinę stiprybę ir
jėgą, tai buvo verta ir
puikus atlygis man kaip
mokytojai. Ore pleveno
tarpusavio supratimas
ir atjauta, o mokymų
pabaigoje – šviesesnės
ateities viltis.
Man tai buvo labai teigiama patirtis!”
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„Po pirmojo ratelio
aš pajutau, kad klydau.
Kai susipažinau su nepaprastai talentingomis,
atviromis, stipriomis ir
inteligentiškomis
imigrantėmis, suvokiau
savo pačios situaciją ir
turėtas neigiamas nuostatas apie imigrantus.
Tai man padėjo pamatyti aiškesnį vaizdą ir
sustiprino pasitikėjimą
savimi.”
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„Atsiliepimai apie EMPOWER
mokymus yra nuostabūs. Mokymuose dalyvavusių konsultantų
atsidavimas ir entuziazmas yra
didžiulis. Su džiaugsmu stebime, kad jie jaučiasi patobulėję
ne tik profesine prasme, bet ir
kaip asmenybės, atliktų pratimų ir užduočių dėka, taip pat
daugiau besimokydami apie
koučingą.”

„Rateliai vyko labai sėkmingai
ir moterys buvo laimingos, galėdamos susitikti ir aptarti rūpimus klausimus apie mokymus ir
asmeninę patirtį. Mes manome,
kad susitikimai rateliuose joms
labai padėjo, o ypač moterims iš
kitų šalių, kadangi jos turi mažai
galimybių susitikti ir išsikalbėti.
Pratimai, kuriuos atlikome rateliuose, padėjo moterims sutelkti
dėmesį į jų stipriąsias ir silpnąsias puses.”
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Atskleisime kai ką daugiau…
Įgyvendinant EMPOWER projektą mes turėjome galimybę dirbti kartu su
keletu neįtikėtinų organizacijų, kurios pastoviai stengiasi padėti kitiems.
Norėdami padėkoti joms už jų aktyviai vykdomą veiklą, nutarėme pagerbti
jų sunkų darbą suteikiant joms šiek tiek dėmesio.

Jungtinė Karalystė

Buzz Sheffield

ASSIST Sheffield

Buzz Sheffield egzistuoja

ASSIST Sheffield padeda

tam, kad pagerintų pažei-

prieglobsčio prašytojams,

džiamų ir atskirtį patiriančių

kurių pirminės paraiškos buvo

žmonių gyvenimus visose

atmestos ir dėl to jie patiria

Šefildo bendruomenėse.

skurdą.

St Andrews Church

Victoria Hall Methodist Church

Upper Hanover Street

Norfolk Street

Sheffield, S3 7RQ

Sheffield, S1 2JB

Tel: +44 (0)1142766174

Tel: +44 (0)114 275 4960

http://buzzsheffield.co.uk/

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

Ashiana
Ashiana padeda tiems ben-

Miesto širdys (angl.City
Hearts)

druomenių nariams, kurie

Miesto širdys siekia padėti

patyrė prievartą ir smurtą.

atgauti laisvę ir susigrąžinti
prarastą gyvenimą nukentėju-

PO BOX 367

siems nuo šiuolaikinės vergo-

Sheffield, S1 1HX

vės, taip pat ir susidūrusiems

El.p.:

su gyvenimą ribojančiais

info@ashianasheffield.org

sunkumais.

Tel: +44 (0)1142555740
http://www.ashianasheffield.org/

The Megacentre
Bernard Road
Sheffield, S2 5BQ
El.p.: info@cityhearts.global
Tel: +44 (0)1142132063
http://city-hearts.co.uk/
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Snieguolės
(angl.Snowdrop) projektas

Roshni Sheffield Azijos
moterų resursų centras

Šis Snieguolės projektas

Roshni padeda Šefilde gyve-

teikia ilgalaikę paramą sie-

nančioms azijietėms moterims

kiant įgalinti nukentėjusius

padidinti savo gerovę bei įgyti

nuo prekybos žmonėmis

išsilavinimą.

asmenis.
444 London Rd
Parkhead House

Sheffield, S2 4HP

Carver Street

El.p.:

Sheffield, S1 4FS

admin@roshnisheffield.org.uk

El.p.:

Tel: +44 (0)1142508898

info@snowdropproject.co.uk

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

Tel: +44 (0)7881997983
https://snowdropproject.co.uk/

VAS – Šefildo savanorių
centras

Shelter Sheffield

VAS teikia pagalbą ir vado-

organizacija, teikianti pagalbą

vauja savanorių sektoriui

žmonėms, turintiems proble-

jau daugiau nei 90 metų.

mų su būstu bei benamiams.

The Circle

Furnival House

33 Rockingham Lane

48 Furnival Gate

Sheffield, S1 4FW

Sheffield, S1 4QP

El.p.: info@vas.org.uk

Tel: +44 (0)3445151515

Tel: +44 (0)1142536600

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

Shelter – tai nacionalinė

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

Moterys drauge projektas Šefilde (angl.
Women Together project
Sheffield)

Sheffield MIND

Šefildo moterys drauge

ir gera savijauta, teikėjas.

Sheffield Mind – tai svarbiausias Šefildo mieste paslaugų,
susijusių su psichine sveikata

projektas teikia holistinę ir
lyties atžvilgiu pritaikytą pa-

110 Sharrow Lane

ramą visame Šefildo mieste

Sheffield, S11 8AL

gyvenančioms pažeidžia-

Tel: +44 (0)1142584489

moms moterims.

https://sheffieldmind.co.uk/

106 Arundel Lane
Sheffield S1 4RF
Tel: +44 (0)1142758282
http://www.togetherwomen.org/
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Addaction
Addaction – tai svarbiausia

Maan Somali Mental
Health

Jungtinėje Karalystėje s lab-

Maan – tai vietos labdaros or-

daros organizacija, kurios

ganizacija, dirbanti su Šefildo

veikla susijusi su psichinės

mieste gyvenančia somaliečių

sveikatos

bendruomene ir padedanti

užtikrinimu

bei

kova su narkotikų ir alkoho-

jiems spręsti su psichine svei-

lio priklausomybe.

kata ir susijusias problemas.

42 Sidney Street

8 Paradise Street

Sheffield, S1 4RH

Sheffield, S1 2DF

Tel: +44 (0)114 2536830

El.p.:

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

admin.maan@tiscali.co.uk
Tel: +44 (0)114 275 8556
https://www.facebook.com/
maansmhs/

Roundabout

Timebuilders

Roundabout suteikia prie-

Savanorių organizacija Šefilde:

globstį jauniems Šefildo

TimeBuilders skiria laiko drau-

miesto žmonėms, taip pat

gų, atliekančių bendruomenes

teikia jiems pagalbą bei

sustiprinantį darbą, tinklų kū-

padeda ugdyti gyvenime

rimui.

reikalingus įgūdžius.
St Mary’s Church & CommuniThe Circle

ty Centre

33 Rockingham Lane

Bramall Lane

Sheffield, S1 4FW

Sheffield, S2 4QZ

Tel: +44 (0)114 253 6789

El.p.:

http://www.roundaboutho-

team@timebuilders.org.uk

meless.org/

Tel: +44 (0)114 223 0240
https://www.timebuilders.org.uk/

The Really NEET Projektas
Pakeiskite jauno žmogaus gyvenimą šiandien ir jis galbūt pakeist pasaulį rytoj.
SYAC Business Centre, Units 114 & 110 Wicker
Sheffield, S3 8JD
El.p.: sophie@reallyneetproject.co.uk
Tel: +44 (0)114 272 5736 / +44 (0)7979190498
http://reallyneet.co.uk/
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Islandija
Užsienio kilmės moterys
W.O.M.E.N

RKÍ - Rauði krossinn
á Íslandi

W.O.M.E.N. tikslas – suvienyti užsienietes Islandijoje

Islandijos Raudonasis kryžius

gyvenančias moteris, iš-

teikia paslaugas imigrantams ir

reikšti ir spręsti jų poreikius

prieglobsčio prašytojams.

ir problemas ir užtikrinti jų

Nuo 2004 metų šiai organiza-

lygias teises visose visuo-

cijai, kartu su Reikjaviko miesto

menės srityse.

savivaldybe, taip pat priklauso
ir benamių moterų prieglauda

Túngata 14, 101 Reykjavík

Konukot (‘Moterų kotedžas).

El.p.:
info@womeniniceland.is

Efstaleiti 9, 103 Reykjavík

www.womeniniceland.is

El.p.: central@redcross.is
Tel: +354 570 4000
www.rki.is

Socialinių paslaugų
centrai

Daugiakultūrė taryba
(Fjölmenningarráð)

Socialinių paslaugų centrai

Paslaugos ir informacija imi-

veikia visoje Islandijoje.

grantams.

www.reykjavik.is

El.p.:

www.hafnarfjordur.is

fjolmenningarrad@reykjavik.is

www.kopavogur.is

http://reykjavik.is/radognefndir/fjolmenningarrad

NMÍ - Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Regioninė parama verslininkams

Konsultuoja verslininkus.

Regioninė parama teikiama 8 šalies dalyse.

Keldnaholt, 112 Reykjavík

Įvairios interneto svetainės

El.p.: nmi@nmi.is
Tel: +354 522 9000
www.nmi.is

Lyčių lygybės centras (Jafnréttisstofa)
Tai nacionalinis biuras, kuris peržiūri ir kontroliuoja Lygaus
statuso ir Moterų ir vyrų lygių galimybių teisės aktą Nr.
10/2008. Šio teisės akto tikslas – užtikrinti moterų ir vyrų
vienodą statusą ir lygias galimybes, o taip pat propaguoti
lyčių lygybę visose visuomenės srityse.
Borgum vid Nordurslód, 600 Akureyri
El.p.: jafnretti@jafnretti.is
Tel: +354 460 6200
www.jafnretti.is
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Moterų prieglauda
(Kvennaathvarfið)

Daugiakultūrinis centras
(Fjölmenningarsetur)

Šioje prieglaudoje gali

Teikiama informacija įvairiais

apsistoti fizinį ar psichologinį

su Islandijos visuomene susi-

smurtą nuo šeimos nario

jusiais klausimais.

namuose patyrusios moterys
su savo vaikais. Prieglaudoje

El.p.: mcc@mcc.is

taip pat teikiama parama ir

Tel: +354 450 3090

konsultacijos išprievartavimo

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

aukoms.
El.p.: kvennaathvarf@kvennaathvarf.is
www.kvennaathvarf.is

Graikija
Graikijos darbo jėgos užimtumo organizacija
Valdžios institucija, skatinanti užimtumą ir profesinį mokymą
Graikijoje. Savo veikloje ši organizacija taip pat įgyvendina
įvairias finansavimo programas, padedančias įsidarbinti,
teikia profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas,
ypatingą dėmesį skiriant toms visuomenės grupėms, kurios
labiausiai nukentėjo nuo nedarbo šalyje, o taip pat ir pažeidžiamoms visuomenėms grupėms, kaip pavyzdžiui moterims.
www.oaed.gr

Generalinis lyčių lygybės sekretoriatas
ir jo konsultaciniai
Valdžios institucija, teikianti paslaugas visoms pažeidžiamoms moterims. Pagrindinės teikiamos paslaugos:
•

Psichologinė konsultacija

•

Teisinė konsultacija ir informacija apie moterų, nukentėjusių nuo smurto, teises

•

Teisinė pagalba (bendradarbiaujant su vietos advokatų
asociacijomis)

•

Nukreipimas į svečių namus, ligonines, įdarbinimo agentūras, pagalbos vaikams centrus ir kt.

www.isotita.gr

Nacionalinis socialinio solidarumo centras (EKKA)
Nacionalinė agentūra, atsakinga už socialinės paramos ir
solidarumo paslaugų teikimą žmonėms, kuriems tiesiogiai
būtina pagalba. Tai pabėgėliai ir nepilnamečiai be palydinčių
suaugusiųjų. Šis centras taip pat turi šešis svečių namus visoje
Graikijoje, kur gali apsistoti pažeidžiami asmenys, kaip kad nuo
smurto nukentėjusios moterys ir paaugliai, taip pat jiems teikiama
psicho-socialinė parama viso jų gyvenimo svečių namuose metu.
http://www.ekka.org.gr/
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Lygybės tarnyba Atėnų savivaldybėje
Tarp kitų paslaugų, ši tarnyba teikia psichologinę ir socialinę paramą nuo smurto nukentėjusioms moterims. Taip pat ši tarnyba
įgyvendina programas, kurių tikslas parengti moteris socialiniame ir įsidarbinimo lygyje, patobulinti jų įgūdžius ir pagelbėti
joms susirasti darbo vietą. Šio centro veikla yra įvairi, susijusi su
informavimu, karjeros orientavimu ir konsultavimu, graikų kalbos pamokois migrantams ir darbo įgūdžių apmokymais.
https://www.cityofathens.gr/en/office-equality-0

PRAKSIS
Nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – panaikinti pažeidžiamų visuomenės grupių socialinę ir ekonominę atskirtį, o taip pat ginti jų asmenines ir
socialines teises. Ši organizacija padeda skurde gyvenančius,
benamius, nedraustus graikus, taip pat ekonominius imigrantus, prieglobsčio prašytojus/pabėgėlius, be suaugusiųjų
priežiūros esančius mažamečius, prekybos žmonėmis aukas,
sekso darbuotojus ir kt.
Pagrindinės paslaugos, kurias PRAKSIS teikia įgyvendinant
specialiąsias programas (be kitų) apima: psichologinę ir socialinę paramą, konsultavimą įsidarbinimo klausimais ir skatinimą susirasti darbą.
https://www.praksis.gr/en/

Moterų reikalų tyrimo centras (CRWI) “Diotima”
Tai nevyriausybinė moterų organizacija, savo veikla siekianti
sistemingai informuoti apie diskriminaciją prieš moteris, kurią
jos patiria įvairiuose socialinio, politinio ir ekonominio gyvenimo lygmenyse. Diotima taip pat yra sertifikuotas konsultacijų ir paramos paslaugų centras, planuojantis ir įgyvendinantis
intervencijas bei konsultavimo veiklas siekiant padėti moterims bei jas įgalinti, o taip pat teikiantis paramą įvairioms
moterų grupėms (pvz. Bedarbėms moterims, vienišoms mamoms, smurto ir prekybos žmonėmis aukoms, imigrantams ir
kt.), padedant joms įsidarbinti ar įkurti savo verslą, sudarant
galimybę patobulinti turimus įgūdžius, nukreipiant jas į reikiamas paslaugas teikiančius centrus ar organizacijas ir t.t.
http://www.diotima.org.gr

XEN (YWCA-Jaunųjų krikščionių moterų asociacija)
XEN veikla – pastoviai informuoti visuomenę apie problemas,
su kuriomis visuomenėje susiduria moterys. Asociacija kuria
veiksmų programas bei organizuoja paslaugas, kurios suteikia moterims galimybę įgyti trūkstamų įgūdžių ir kompetencijų, padėsiančių joms įsitraukti į darbo rinką. Ypatingas
dėmesys skiriamas migrantėms moterims – joms siūlomos
graikų kalbos pamokos.
http://www.xen.gr/
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Synyparxis (socialinio solidarumo ir psichologinės
paramos tinklas)
Nevyriausybinė organizacija, teikianti psichologinę ir įgalinimo
paramą tiems, kam jos reikia, tačiau neturintys lėšų ją gauti, t.y.
bedarbiai, dirbantys nepilną darbo dieną, nedrausti asmenys,
nepriklausomai nuo jų kilmės, lyties, padėties visuomenėje,
religijos, amžiaus, seksualinės orientacijos, politinių įsitikinimų,
fizinės būklės ir kt.
http://syn-yparxi.gr/en/

Elpida-Zoi
Veikiantis savanoriškais pagrindais centras padeda moterims
ir mažamečiams vaikams, kuriems reikalinga pagalba dėl kasdieniame gyvenime patiriamo psichologinio ar fizinio smurto.
http://elpidazoi.gr
Home - Start Hellas
Tai programa, skirta šeimoms, patiriančioms sunkumų ar
įtampą ir auginančioms bent vieną ikimokyklinio amžiaus
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vaiką. Ši programa padeda šioms šeimoms atgauti pasitikėjimą savimi bei savo šeima.
http://en.homestart.org.gr/

Human People
Tai saanoriška organizacija, kurios tikslas – parodyti empatiją ir teikti pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia, t.y. bendradarbiaujant su vietos valdžia padėti susirasti ir suremontuoti
gyvenimui tinkamą vietą benamiams, šeimoms ir asmenims,
kuriems būtina pagalba.
http://www.anthropinoi-anthropoi.gr/

Lietuva
ir informacijos centras

Europos inovacijų centras
(EINC)

Nevyriausybinė organiza-

Įkurtas 1996 metais EINC vei-

cija, dirbanti su moterimis

kia kaip ne-pelno siekianti

ir moterims. Centras tapo

profesinio ugdymo institucija,

atviras visuomenei 1994

savo veikla bei inicijuojamo-

metų gruodžio mėnesį

mis ir įgyvendinamomis socia-

Kauno miesto savivaldybės

linėmis inovacijomis siekianti

ir Jungtinių Tautų darbo

prisidėti prie socialinės gero-

organizacijos iniciatyva.

vės ir tvaraus vystymosi.

Savanorių pr.1, Kaunas,

Savanorių pr. 1, Kaunas, Lietuva

Lietuva

Tel: 8-37 206575

Tel: +370 612 45945

El.p.: info@einc.lt

El.p.: jurate@muic.lt

www.einc.lt

Kauno moterų užimtumo

www.muic.lt

Tauragės apskrities moters užimtumo ir informacijos centras (TMUIC)

Nevyriausybinė organizacija Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija

Vienas iš šio centro prioritetų

Paramos organizacijos, kuriose

– padidinti žmonių, ypatingai

profesionalūs psichologai ir

moterų, užimtumą, o taip pat

apmokyti savanoriai teikia

įvertinant vietos poreikius ir

emocinę pagalbą telefonu ir

galimybes, sumažinti sociali-

internetu.

nę atskirtį ir skurdą.
Kauno m. sav. Kauno m. Verkių
V. Kudirkos g. 9, LT-72217

g. 5-64, Lietuva

Tauragė, Lietuva

Tel: +370 618 05005

Tel: +370 446 61565

El.p.:

El.p.:

ausrine@moters-pagalba.lt

taurage@moterscentras.w3.lt

http://www.klausau.lt/

http://moterscentras.lt/

Moters pagalba moteriai
Nevyriausybinė organizacija,

Kauno apskrities moterų
krizių centras

teikianti krizę išgyvenan-

Smurto prieš moteris, pre-

čioms moterims psichologi-

kybos žmonėmis prevencija,

nę pagalbą.

įvairių žmogaus teises ginančių akcijų organizavimas ir

V.Sladkevičiaus g. 5-3, Kau-

dalyvavimas jose.

nas, Lietuva
Tel: +370 618 40044, +370

A.Juozapavičiaus pr. 77, Kau-

618 05005

nas, Lietuva

El.p: info@moters-pagalba.lt

Tel/faksas.: +370 340027,

ausrine@moters-pagalba.lt

+370 679 31930

www.moters-pagalba.lt

El.p: kriziucentras@kamkc.ll
http://www.kamkc.lt/en/contacts.html

Psichologinė, teisinė pagalba

Kretingos moterų
informacijos ir mokymo
centras

ir mokymai smurto artimoje

Šio centro misija – pagerinti

aplinkoje aukoms. Teisin-

Kretingos apskrities moterų

gumo ir žmogaus teisių

ekonominę ir socialinę gerovę

propagavimas.

skatinant lyčių lygybės prin-

Alytaus apskrities moterų
krizių centras

cipų įgyvendinimą, remiant
Topolių 10-18, 63342, Aly-

verslo iniciatyvas, organizuo-

tus, Lietuva

jant švietėjiškas veiklas.

Tel: +370 611 54342
El.p: ammkc@aktv.lt

Vilniaus g. 18, LT-97104 Kre-

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

tinga, Lietuva

res/alytaus-miesto-mote-

Tel: +30 445 78024, +30 605

ru-kriziu-centras/

82331
El.pl:
kretingosmoterys@gmail.com
www.kmimc.lt
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Marijampolės apskrities moters veiklos centras
Psichologinė, teisinė pagalba pažeidžiamoms moterims, jų
konsultavimas. Veiklos smurto artimoje aplinkoje, nedarbo ir
socialinės atskirties prevencijai. Moterų švietimas ir mokymas,
siekiant paskatinti jų įsidarbinimą, sustiprinti jų pasitikėjimą
savo jėgomis ir pagerinti turimus įgūdžius.
Kęstučio g 3, LT 68308 Marijampolė, Lietuva
Tel: +370 343 59525, +370 633 55007
El.p: mvc.mot@gmail.com
http://marmvc.webs.com/
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