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Apie
projektą

Projekto ENFEM tikslas - 
sudaryti galimybes kurti ir (arba) 
plėtoti vietos daugiašalį tinklą 
šalyse partnerėse (10 šalių), kurį 
sudarys vietos valdžios 
institucijos, darbo rinkos 
atstovai, nevyriausybinės 
organizacijos, trečiųjų šalių 
piliečių (toliau TŠP) ir moterų ir 
(arba) lyčių lygybės 
organizacijos, o jo bendra vizija 
bus grindžiama ES 2021-2027 m. 
integracijos ir įtraukties veiksmų 
planu.
Projektas suteiks migrantėms 
moterims galimybę mokytis 
kalbos, darbo teisės ir verslumo, 
tuo pačiu bus siekiama 
informuoti vietos veikėjus ir 
gyventojus apie moterų 
migrančių integracijos į darbo 
rinką teigiamą poveikį ir naudą.

PARTNERIAI

Sekite mus

enfem@infoproject.eu

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. 



Bendrieji
tikslai

Remti TŠP integraciją į vietos 
bendruomenes

Skatinti migrantų socialinę ir 
ekonominę įtrauktį ir 

priklausymo vietos 
bendruomenėms jausmą

Įgalinti vietos darbdavius

Rezultatas

Rezultatas

Rezultatas

1. Pateikti išsamią migrančių 
moterų įsidarbinimo galimybių 
Europoje  dabartinę situacijos 
analizę regioniniu, nacionaliniu 
ir vietos lygmeniu.

2. Sukurti, parengti ir įgyvendinti 
"iš apačios į viršų" vietos 
integracijos strategiją, skirtą 
tvariam moterų TŠP įgūdžių ir 
gebėjimų ugdymui įsidarbinimo 
ir verslumo srityse.

3. Parengti ir įgyvendinti mišrią 
mokymosi programą skirtą 
moterims migrantėms

4. Sukurti internetinę platformą

5. Viešinti rezultatus ir užtikrinti 
projekto rezultatų tvarumą

• 2 produktas: į poreikius, "iš apačios į virųš" orientuotos vietos 
integracijos strategijos.
• 3 produktas: ENFEM mokymų programa - mokymas, komunikacija ir 
tinklo skaitmeninė aplinka                                        
• 4 produktas: ENFEM mokymo programos įgyvendinimas

Konkretūs
tikslai

▶ Diskusijos su tikslinėmis grupėmis - 
TŠP moterimis ir asmenimis 
dirbančiais su moterimis TŠP
▶ Poreikių analizė ir bendruomenės 
socialinis ir ekonominis ekosistemos 
žemėlapis "Duomenų rinkimas ir 
analizė"
▶ Internetinių klausimynų skirtų 
moterims TŠP ir asmenims, 
dirbantiems su moterimis TŠP 
platinimas ir rinkimas
▶ Vadovo, skirto į poreikius ir "iš 
apačios į viršų" orientuotoms,  vietos 
integracijos strategijoms moterų TŠP 
integracijai į rinką, parengimas
▶ Poreikių analizės ir bendruomenės 
socialinio ir ekonominio ekosistemos 
žemėlapio "Duomenų rinkimo ir 
analizės" atlikimas
▶ ENFEM vietos integracijos strategijų 
rengimas
▶ Mokymo programos turinio 
parengimas
▶ Internetinės mokymosi aplinkos 
kūrimas
▶ Stažuočių ir praktikų metodinio 
vadovo paruošimas

Veiklos

PROJEKTO PRODUKTAI


