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Ką nuveikėme 
Po ilgo pasiruošimo mes pagaliau buvome pasiruošę pradėti pirmąjį EMPOWER projekto etapą su “EMPOWER Others” (“Įgalink 
kitus”) ir  “EMPOWER Yourself”(“Įgalink save”) mokymų programomis . Mes jaučiamės labai laimingi, sulaukę tokio didelio 
susidomėjimo projektu 
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Jus sveikina 3-iasis EMPOWER Naujienlaiškis! 

Šiame leidinyje jūs rasite daugiau informavcijos apie mūsų pilotinius mokymus, įskaitant grįžtamąjį ryšį iš dalyvių 
bei informaciją apie mūsų virtualią mokymų platformą! 

Mūsų misija: 

Įkvėpti moteris, kurios jaučiasi pažeidžiamos, labiau pasitikėti savimi, padėti joms ugdyti reikiamus 
įgūdžius, tam, jog jos vėl galėtų pasijusti nepriklausomos ir aprūpinti žiniomis aplinkinius, kad jie taip 
pat galėtų prisidėti prie moterų kelio vidinio išsilaisvinimo link. 



 

 

 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents  
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use  

which may be made of the information contained therein." 

www.empowerwomen.eu  

Pilotiniai mokymai 
2017-metų pavasarį partnerių šalyse pilotinių mokymų sesijos 
„Empower Yourself“ („Įgalink save“) ir „Empower others“ 
(„Įgalink kitus“). Dalyviai ugdė savo gebėjimus bei pasitikėjimą 
savimi, tam jog padidintų savo galimybes įsidarbinti. 

Jungtinė Karalystė 

Laikas tiesiog skrieja, kuomet, kuomet leidi jį gerai.Inova 
komanda savo veiklą pradėjo šių metų sausio mėnesį, 
kartu su labai atsidavusia bei entuziastinga palaikančių 
darbuotojų bei savanorių komanda. Balandžio mėnesį 
komanda ėmėsi veiklos Jorke, kur moterų kalėjime pristatė 
savo mokymus. Tai buvo nuostabi ir nepamirštama 
patirtis. Šiuo metu Inova dirba ties antro etapo mokymų 
apibendrinimu bei apžvalga, tačiau su entuziazmu laukia 
naujų galimybių! 

 

Graikija 

 Programa EMPOWER sulaukė pasisekimo daugelyje Europos 
valstybių, kurių tarpe ir Graikija kurioje mokymus pristatė 
mūsų partneriai KMOP. Dalyviai vieningai pasisakė, jog 
programa padėjo jiems ugdyti pasitikėjimą savimi, tobulinti 
įgūdžius reikalingus įsidarbinimui, kai kuriems netgi įkurti savo 
verslą. Palaikančių darbuotojų/darbdavių bei savanorių grupė 
taip pat teigia, jog įgytos žinios yra itin naudingos visuomenei 
ir bus panaudotos siekiant 
lengvesnės pažeidžiamų 
moterų integracijos darbo 
rinkoje. 

 

Islandija 

Mūsų EMPOWER misija padeda dalyviams plėsti savo 
kontaktus bei ryšius, tai buvo itin vertinama Islandijoje. 
Moterys teigė, jog bendravimas su kitomis moterimis kurios 

turi panašią gyvenimišką patirtį yra labai svarbus ir naudingas, 
kadangi jos dažnai jaučiasi vienišos ir izoliuotos. Palaikantys 
darbuotojai/darbdaviai bei savanoriai, taip pat labai džiaugėsi 
suteikta galimybe pasidalinti žiniomis bei diskutuoti apie 
saugią ir patikimą aplinką „EMPOWER Circles“ metu. 

 

Lietuva 

 EMPOWER partnerystė tiki įvairove, dėl šios priežasties 
mokymuose „EMPOWER Others“(„Įgalink kitus“) komanda 
Lietuvoje itin džiaugėsi dviem dalyvaujančiais vyrais. Dalis 
dalyvių atvyko į Kauną, kur mokymus rengė Socialinių 
Inofacijų Fontas,  net iš Alytaus (60km). Organizatoriai 

tvirtinta, kad be jokių 
abejonių jie itin 
didžiuojasi pasiekimais 
bei projekto sėkme 
Lietuvoje. 

 

E-learning Hub 

Virtuali mokymosi platforma 
EMPOWER Learning Hub, (Virtuali mokymosi platforma) yra 
prieinama kiekvienam! Elektroninė mokymosi platforma 
apima mokymosi paketus palaikantiems iniciatyvą 
darbuotojams/darbdaviams bei mokymosi paketus moterims 
norinčioms būti darbo rinkos dalimi. 

Abu paketai „EMPOWER Others“ ir „EMPOWER Yourself“ yra 
sudaryti iš 8 skyrių, kurie yra pasiekiami keturiomis kalbomis: 
Anglų k., Graikų k., Islandų k., bei Lietuvių k. 
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Prisijunk dabar: http://empower.kmop.gr   

Norint sužinoti daugiau informacijos kreiptis: Leonie 
Sloots  

lsloots@inovaconsult.com

 


