
 

 

 
 

 

2016 m. gruodis 

Naujienos ir 
įvykiai 

Antrasis tarptautinis 
Empower projekto partnerių 
susitikimas sėkmingai įvyko 
2016 metų birželio 13-14 

dienomis Kaune, Lietuvoje. Saulės nušviestame gražiajame Kauno 
mieste mes sėkmingai darbavomės dvi dienas ir pristatėme bei 
aptarėme kiekvienoje projekto partnerių šalyje atliktus socialinių 
darbuotojų ir socialinę atskirtį patiriančių moterų mokymų poreikių 
tyrimus, jų rezultatus bei išvadas. Antrąją susitikimo dieną visi 
projekto partneriai pasidalino mintimis apie mokymų programas bei 
pratybas, kurios galėtų būti sukurtos arba adaptuotos, 
besimokančiųjų poreikiams patenkinti. 
Šiuo metu intensyviai dirbame ir baigiame kurti Įgalink kitus 

(EMPOWER Others) ir Įgalink save (EMPOWER Yourself) mokymų 
planus ir medžiagą. Minėti mokymai prasidės 2017 metų pradžioje 
kartu su Įgalinimo (EMPOWER) būrelių programos veikla.  

E-mokymų centras 

Naujas ir veiksmingas įrankis buvo sukurtas siekiant padėti 
besimokantiems ir pasidalinti internetiniais kursais, akcentuojant 
sąveiką ir bendradarbiavimą. Internetinis EMPOWER mokymų 
centras yra sudarytas iš dviejų kursų: Įgalink kitus (EMPOWER 
Others) mokymų paketo socialiniams darbuotojams – specialistams 

ir Įgalink save (EMPOWER Yourself) mokymų paketo, skirto socialinę 

atskirtį patiriančioms moterims. 

Internetinis EMPOWER mokymų centras greitai pradės veikti anglų, 
lietuvių, islandų ir graikų kalbomis. Norint pasinaudoti internetiniais 
mokymais reikės užsiregistruoti ir susikurti nemokamą paskyrą bei 
gauti elektroninį patvirtinimo laišką. Internetinio mokymo centro 
aplinka bus paprasta naudotis, ir vartotojai gales aiškiai ir lengvai 
susipažinti su mokymų medžiaga bei atlikti praktines užduotis 

Internetinio mokymo centre besimokantieji galės naudotis savo 
kursų programa, o taip pat galės rasti įvairias interneto paslaugas ir 
nuorodas į kitus interneto šaltinius kaip forumai, skelbimai ir įvykiai.  

Norite sužinoti daugiau? Siūlome apsilankyti puslapyje 
http://empower.kmop.eu ! 

Informacinės sesijos 

2016 m. lapkritį projekto partneriai Inova, SIF ir VMST suorganizavo 
informacines sesijas, kurių metu supažindino su projektu: mokymų 
poreikio, pagrindimu, projekto tikslais ir pasiekimais. 
Lapkričio 23 d. Inova suorganizavo didelio pasisekimo sulaukusią 
sesiją, į kurią atvyko 27 dalyviai. Po išsamios pažinties su projektu ir 
EMPOWER mokymais, kurie prasidės kitų metų pradžioje, mūsų 
kolegė Carolyn Usher renginio dalyvius (daugiausiai - specialistus) 
pakvietė išbandyti teoriją praktikoje ir sužinoti, ko galima tikėtis iš 
mokymų programos ir mentorių ratelių veiklos.  
SIF Lietuvoje taip pat suorganizavo informacinę sesiją lapkričio 26 
dieną. Renginys sutapo su Baltojo kaspino festivaliu Lietuvoje, kuris 
yra pasaulinės kampanijos prieš smurtą moterų atžvilgiu dalis. 

Festivalio ir informacijos sklaidos apie moterų problemas Lietuvoje 
fone vykusioje diskusijoje vienas pagrindinių klausimų buvo, kaip 
didinti problemos žinomumą ir kaip padėti moterims informuojant 
specialistus, dirbančius su moterimis, bei potencialias mokymų 
dalyves apie EMPOWER projektą 

VMST informacinė sesija įvyko lapkričio 11 dieną organizacijos 
patalpose, kur buvo pakviesti socialiniai darbuotojai – studentai. Į 
renginį atvyko 19 studentų. Sesijos metu VMST sutelkė dėmesį į 
EMPOWER projekto pristatymą, jo tikslus, ir kaip jie kūrė savo 
mokymų medžiagą. Susitikimo metu taip pat buvo pristatytas 
EMPOWER tyrimas bei fokus grupės, kurios buvo organizuotos  

kurios buvo organizuotos anksčiau šiais metais. Studentai labai 
aktyviai dalyvavo ir domėjosi projektu, užduodami daug klausimų 
apie projektą ir mokymus, kurie prasidės 2017 metais. 

Užsiregistruokite dabar! 
2017 –ieji jau ant slenksčio, o tai reiškia, kad EMPOWER mokymų 
programa startuos labai greitai. Šių mokymų metu Jūs galėsite: 

 Tobulinti savo įgūdžius ir auginti pasitikėjimą savo jėgomis 
kaip savanoris/profesionalus socialinis darbuotojas, padedant 
moterims ugdyti jų gebėjimus; 

 Ugdyti savo įgūdžius, reikalingus padėti moterims 
įsidarbinant ir pradedant nuosavą verslą; 

 Apsikeisti savo žiniomis ir mokytis iš kitų socialinių 
darbuotojų palaikančios grupės aplinkoje stiprybių ugdymu paremtų 
mokymų ir grupinio koučingo programos metu.  

 Jūs taip pat galite pasiūlyti moterims, su kuriomis dirbate ir 
kurios yra pasiruošusios vystyti savo gebėjimus, reikalingus 
įsidarbinant, dalyvauti Įgalink save (EMPOWER Yourself) 
mokymuose, kurie taip pat vyks naujaisiais metais.  
Išsamesnės informacijos prašome teirautis   
ddamuleviciene1@gmail.com, tel.: 8 678 71407 – Daiva 
Damulevičienė 


