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NAME – New Actions for Migrant Women

Baigiamoji konferencija ir sklaidos renginių organizavimas
 

2022 m. balandžio 7 d. projekto partneriai surengė projekto NAME virtualią konferenciją.

 

Konferencijos metu partnerystė pristatė projekto rezultatus ir su atitinkamomis integracijos ir

suaugusiųjų švietimo srityje veikiančiomis suinteresuotosiomis šalimis pasidalino, ką partnerystė
nuveikė, siekdama priartinti moteris migrantes prie darbo rinkos. Konsorciumas taip pat su

visais dalyviais pasidalino vaizdo įrašu, kuris sukurtas kaip projekto apžvalga, kurį galite

peržiūrėti čia.

 

Pranešėjai aptarė poreikių vertinimo tyrimus, kurie buvo atlikti pirmoje projekto dalyje, ir buvo

pateikta internetinės mokymosi platformos apžvalga, siekiant suteikti pagrindines instrukcijas

apie jos funkcijas.

 

Be to, baigiamoji konferencija buvo unikali galimybė pristatyti partnerių organizacijų patirtį. Iš
tiesų, pranešėjai pasidalijo su auditorija tuo, kas buvo nuveikta vietos lygmeniu, apmąstydami,

kokie buvo pagrindiniai iššūkiai ir svarstė sėkmingas metodikas bei gerąsias praktikas, kurias

galima būtų įgyvendinti ateityje. Šiame kontekste ypač aktualūs buvo veikloje dalyvavusių dalyvių
atsiliepimai.

 

Tada buvo pristatytas internetinis įsidarbinimo galimybių didinimo paketo metodologijos

katalogas. Internetinio metodologijos katalogo tikslas – surinkti ir išplatinti internete visą kursų
metu naudotą metodiką kaip patogų ir funkcionalų katalogą. Taigi, siekiama pateikti įvairius ir

konkrečius praktinio įgyvendinimo pavyzdžius iš realaus kursų įgyvendinimo projekte.

 

Paskutinį projekto įgyvendinimo mėnesį partnerystė dirbo su sklaidos renginių organizavimu.

Sklaidos renginių metu įvairios dalyvių grupės, pradedant vietos/regioniniais/nacionaliniais

integracijos ir darbo rinkos specialistais, taip pat politikos formuotojais ir nevyriausybinėmis

organizacijomis bei moterimis iš pilietinių visuomenės organizacijų, bus kviečiamos keistis

idėjomis, apmąstymais ir metodais, siekiant sėkmingos moterų migrančių integracijos.

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
Kipra
 

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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