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NAME – New Actions for Migrant Women

Ar norite patobulinti savo įgūdžius, susijusius su darbu? 
 

Susipažinkite su mūsų NAME kursais!

Džiaugiamės galėdami pradėti 4 mokymo kursus 4 šalyse (internetu ir gyvai) bei naują NAME el.
mokymosi platformą, kad pagerintume jūsų su darbu susijusius įgūdžius.
 
Sukurta internetinė platforma yra el. mokymosi aplinka, skirta padidinti kiekvienos šalies
partnerės vykdomo tiesioginio mokymo poveikį.
 
Platformą sudaro šeši moduliai ir įvairios veiklos:

1 modulis – Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai
2 modulis – Socialiniai įgūdžiai
3 modulis – Sveikata ir sveikatos supratimas
4 modulis – Kalbos įgūdžiai
5 modulis – Skaitmeniniai įgūdžiai
6 modulis – Įgūdžiai, susiję su įsidarbinimu

Apsilankykite mūsų platformoje ir mokykitės iš namų!

Platforma prieinama

anglų, italų, ispanų, graikų, danų ir lietuvių kalbomis

name.csicy.com/platform

Jei norite dalyvauti mūsų mokymo kursuose, prašome susisiekti:
 
nameprojecteu@gmail.com (mokymai vyksta nuotoliniu būdu)

Ar norite prisidėti prie migrančių moterų įsidarbinimo galimybių
gerinimo?

Kviečiame jus prisijungti prie naujos europinės iniciatyvos, kur specialistai iš viešo, privataus ir
savanorystės sektorių suteikia patarimus migrančių moterų įsidarbinimo galimybėms didinti.
 
Pagrindinė iniciatyvos idėja yra ta, kad vietinių išteklių atstovai viešajame, privačiame ir
savanoriškame sektoriuose teiks žinias, patarimus ir, pageidautina, konkrečius pasiūlymus,
galinčius pagerinti moterų pažangą ir kvalifikacijos kėlimo galimybes, pavyzdžiui, suteikiant
trumpas stažuotes, sveikatos tyrimus, žinias apie vaikų priežiūros galimybes, sergančių tėvų
priežiūrą namuose ir t.t. Dalyvavimas šioje naujoje taryboje vyksta savanoriškai.
 
Norėdami prisijungti prie mūsų, susisiekite su projekto kontaktiniu asmeniu savo šalyje:
https://nameproject.eu/partners/

Moterų migrančių įgalinimas ir jų integracijos į darbo rinką
stiprinimas

Moterys migrantės yra neatskiriama mūsų šiuolaikinės
visuomenės dalis: labai svarbu stiprinti jų vertybes, įgūdžius ir
išsilavinimą. Tarptautinė ataskaita buvo sukurta siekiant
reaguoti į poreikį turėti daugiau informacijos apie moterų
migrančių sąlygas bei kaip jos gali prisidėti prie mūsų
daugiakultūrių visuomenių.
 

NAME projektas kilo iš partnerystės, kurią sudaro šešios
organizacijos iš Danijos, Lietuvos, Italijos, Ispanijos ir Kipro.
Mes dirbame kartu siekdami bendrų tikslų kartu su
migrantėmis moterimis, norinčiomis susikurti savo
nepriklausomą gyvenimą ir su specialistais bei darbdaviais,
kurie nori daugiau sužinoti apie puikias galimybes atsiverti
naujoms kultūroms.
 

NAME daugiausiai dėmesio skiria imigrančių moterų
įsidarbinimo, savęs išlaikymo ir saugaus bei nepriklausomo
kasdienio gyvenimo galimybių didinimo temoms ir tuo pačiu
gerina informuotumą apie konkrečius bedarbių moterų
migrančių poreikius. 

Tikslas
 

Manome, kad pagerinti migrančių gyvenimo ir darbo sąlygas galima skatinant bendradarbiavimą
ir keičiantis gerąja patirtimi moterų migrančių verslumo ir įsidarbinimo srityje. Ataskaitoje
pateikiami išsamūs surinkti duomenys ir žinios apie ilgalaikių bedarbių imigrančių Europoje
išsilavinimą, užimtumą ir gyvenimo sąlygas.  

Tikslinė grupė 

Pagrindinė NAME tikslinė grupė yra imigrantės, politinių sprendimų priėmėjai, profesinės ir kitos

švietimo įstaigos, taip pat darbdaviai, norintys suteikti migrantėms naujų galimybių įsidarbinti,

išlaikyti save ir susikurti saugų bei nepriklausomą kasdienį gyvenimą.

Sekite mus

Norėdami sužinoti daugiau apie projektą apsilankykite projekto tinklalapyje

nameproject.eu

Apsilankykite mūsų projekto “Facebook“ puslapyje, kuriame kiekvieną savaitę dalijamės

pozityviomis ir įkvepiančiomis moterų migrančių istorijomis bei informacija apie vykdomą veiklą

ir projekto naujienas.

facebook.com/name.projecteu

Apsilankykite mūsų platformoje ir mokykitės iš namų:

name.csicy.com/platform

Partneriai

NAME yra projektas, kofinansuojamas pagal “Erasmus+” programą: „Erasmus+ KA2 -
Bendradarbiavimas inovacijų srityje ir keitimasis gerąja patirtimi - Strateginė partnerystė
suaugusiųjų švietimui”.
 
Projektas įgyvendinamas penkiose šalyse ir jame dalyvauja šešios organizacijos kaip partneriai:

 

 

Koordinatorius
 

CLAVIS sprog & competence 
Danija
 

www.clavis.org

 

 

RAMBOLL
Danija
 

ramboll.com

 

 

CESIE
Italija
 

cesie.org

 

 

Magenta Consultoria
Ispanija
 

magentaconsultoria.com

 

CSI, Center for Social Innovation
Kipras
 

csicy.com

 

European Innovation Centre
Lietuva
 

www.einc.lt

 

 

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame
pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už
informaciją panaudotą šiame leidinyje.
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