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Įsidarbinimo galimybių didinimo paketo kursų įgyvendinimas

Per pastaruosius mėnesius projekto partneriai sėkmingai įgyvendino įsidarbinimo galimybių
didinimo paketo kursus su moterimis migrantėmis šalyse partnerėse (Danija, Italija, Ispanija,

Kipras, Lietuva).

 

Kursai buvo vykdomi internetu ir gyvuose susitikimuose, suteikiant dalyvėms galimybę mokytis

saugioje ir patogioje aplinkoje.

 

Pagrindinės temos, kurios buvo nagrinėjamos per kursus, yra šios:

1. Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai

2. Socialiniai įgūdžiai

3. Sveikatos supratimas

4. Kalbos įgūdžiai

5. Skaitmeniniai įgūdžiai

6. Įsidarbinimo įgūdžiai

Gilinantis į kursų temas, dalyvėms talkino atitinkami įvairių sričių ekspertai ir suinteresuotosios

šalys. Iš tiesų, partnerystė siekė sukurti tarpsektorines tarybas, kurias sudarytų atitinkamos

suinteresuotosios šalys, pavyzdžiui, vietos įmonės, darbo centrai, socialinės ir sveikatos priežiūros

institucijos, profesinės ir kitos švietimo įstaigos, siekiant patarti ir palengvinti planuojant ir

vykdant veiklas dalyvėms.

 

Padedant mokymų instruktoriams ir darbo tarybos nariams, dalyvės galėjo nagrinėti esminius

savo asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui rūpimus klausimus.

 

Be to, atlikdamos išsamų pirminį įsivertinimo procesą, moterys parengė individualų progreso

planą, kuris buvo nuolat vertinamas remiantis visapusiška vertinimo sistema, derinant savęs

vertinimo ir stebėjimo veiklas. Todėl buvo sukurta vertinimo priemonė, skirta įvertinti moterų
turimus įgūdžius ir pažangą jų dalyvavimo kursuose metu.

 

Vertinimo priemonė suvokiama kaip neatsiejama įsidarbinimo galimybių didinimo paketo

koncepcijos, įvertinimo ir moters progreso refleksijos dalis. Tai būtina priemonė siekiant

įvertinti pasiektus rezultatus ir apmąstyti būdus, kaip stiprinti individualią moters pažangą,

motyvaciją ir teigiamas pokyčių perspektyvas.

 

Daugiau informacijos apie partnerių sukurtą vertinimo priemonę rasite čia

Ar norite daugiau sužinoti apie vietos lygmeniu vykdomas veiklas?
 

Čia rasite dalyvių atsiliepimus ir sužinosite daugiau apie kursų metu taikytą
metodiką!

 

Online Jobpackage Methodology Catalogue

 

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.
 

 

Įsidarbinimo galimybių didinimo paketo kursai buvo vykdomi

siekiant pagerinti moterų migrančių įsidarbinimo galimybes

ir palaikyti jų įgalinimą bei socialinę būklę bendruomenėje. 

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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