
KODĖL NAME
Siekdami bendrų tikslų mes 
bendradarbiaujame su imigrantėmis 
moterimis, kurios nori sukurti 
savarankišką gyvenimą ir su 
profesionalais, kurie nori sužinoti 
daugiau apie galimybes atrasti naujas 
kultūras. 

Ar esate moteris, kuri nori sužinoti 
daugiau apie darbo rinką?
Ar norite patobulinti savo darbinius 
įgūdžius? 
Ar esate profesionalas(-ė) ir norėtumėte 
prisijungti prie mūsų suinteresuotųjų 
asmenų tinklo?

MŪSŲ VEIKLOS
 ■  Rinkti duomenis bei plėsti žinias apie 

ilgalaikį nedarbą patiriančių 
imigrančių moterų Europoje 
išsilavinimą, įsidarbinimą bei 
gyvenimo sąlygas;   

 ■  Sukurti Įsidarbinimo galimybių 
didinimo paketą, skirtą dalykinės 
kalbos tobulinimui, esminių 
kompetencijų ugdymui ir sveikatos 
bei gerovės atkūrimo metodų 
taikymui;

 ■  Įdiegti vertinimo priemonę, kuri 
padėtų stebėti bei nustatyti moterų 
progresą tobulinant su darbu 
susijusius įgūdžius; 

 ■  Įkurti tarp-sektorines tarybas, kurios 
padėtų palaikyti tvarų 
bendradarbiavimą su darbo rinkos ir 
sveikatos priežiūros institucijomis.

“Egzistuoja dvi jėgos pasaulyje: viena – tai 
kardas, kita – tai rašiklis. O trečioji jėga 

stipresnė už jas abi – tai moterys.”

Malala Yousafzai

MŪSŲ TIKSLAI
Patobulinti ir praplėsti imigrančių 
moterų įsidarbinimo, savęs išlaikymo ir 
saugaus bei savarankiško kasdieninio 
gyvenimo galimybes.

ĮSIDARBINIMO 
GALIMYBIŲ 
DIDINIMO PAKETAS
Tai mokymo programa, skirta įgūdžių 
tobulinimui ir vertinimui. Veiklos 
skirtos projekto dalyvėms imigrantėms 
moterims iš trečiųjų šalių. Projekto 
idėja yra ta, kad bus parengiamas 
visapusiškas planas, sudarytas iš įvairių 
mokymosi priemonių, kurios skirtos 
padėti imigrantėms moterims vystyti jų 
jau turimas kompetencijas bei mokytis 
naujų, kurios bus naudingos ieškant 
naujo ir labiau kvalifikuoto darbo.

Šio Įsidarbinimo galimybių didinimo 
paketo dalimi taps ir bus suformuotos 
tarp-sektorinės tarybos, kurių nariai 
bus pasirengę patarti teikiant reikiamas 
paslaugas ir gebės atlikti išsamią ir 
ilgalaikę mokymosi programos veiklų 
rezultatų analizę bei vertinimą.



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.

KAS MES ESAME? 
Mes esame projekto partneriai iš šešių 
Europos šalių - Danijos, Lietuvos, Italijos, 
Ispanijos ir Kipro, kurios turi bendrą tikslą!

Norite sužinoti daugiau?

Sekite mus! 

PARTNERIAI
CLAVIS sprog & competence 
(Danija, Koordinatorius)
www.clavis.org
pese@clavis.org

RAMBOLL (Danija)
ramboll.com
embe@ramboll.com

CESIE (Italija)
cesie.org
tiziana.fantucchio@cesie.org

Magenta Consultoria (Ispanija)
magentaconsultoria.com
rosagonzalez@magentaconsultoria.com

CSI, Center for Social 
Innovation (Kipras)
www.csicy.com 
anastasia.liopetriti@csicy.com

European Innovation 
Centre (Lietuva)
www.einc.lt
ddamuleviciene1@gmail.com
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