
 

 

 

 

 

  

Projektas 

WOMIN 
6-asis naujienlaiškis 

  

ŠIAME NUMERYJE 

2 psl. 

Naujienos iš susitikimo Sučeavoje 

3 psl. 

Naujienos iš valdomojo 

komiteto liepos 18 dienos 

susitikimo  

4 psl. 

FCEM pasaulinis kongresas 

5 psl. 

Kito naujienlaiškio naujienos 
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Taikant neformaliojo švietimo metodus, tiek 

internetinius (skaitmeninių priemonių rinkinys), 

tiek ne skaitmeninius (mokomieji seminarai / 

dirbtuvės), projektas sukūrė 240 socialiai 

remtinų moterų skaitmeninių įgūdžių ir 

kompetencijų verslumo mokymo programą, 

kurią vykdo 24 instruktoriai iš Jungtinės 

Karalystės, Rumunijos, Turkijos, Lietuvos ir 

Nyderlandų 

 

Mokytojų dalyvių pažanga bus vertinama 

naudojant KOLB patirtinio mokymosi ciklą. 

Šios intervencijos poveikis moterims bus 

įvertintas naudojant WEMWBS įrankį kartu su 

kokybiškais instruktorių, moterų ir 

suinteresuotųjų šalių atsiliepimais. 



 

Svarbiausi tarptautinio projekto susitikimo Suceavoje akcentai 

 

Birželio 14-16 dienomis partnerių 

susitikimą suorganizavo „Buconiva“   iš 

Rumunijos Suceava miesto. 

 

Susitikimas pradėtas ankstesnio 

susitikimo vertinimu, kurį pristatė 

Lietuvos partneriai ZISPB, BOSEV 

pristatė informacinį naujienlaiškį, 

BUVOCINA besimokančiųjų 

dienoraščius ir EMC bei PROWORK 

suinteresuotųjų šalių ataskaitą. 

 

 

 

Kalbant apie IO1 procesą, MADPL pranešė, kad intelektualinis produktas yra tinkamai paruoštas 

naudojimui. Diskusijos buvo nukreiptos į tai, kaip mokymą pritaikyti praktiškai. Partneriai aptarė 

poroduktus ir kaip juos panaudoti kuriant „verslą“. Buvo pasiūlyta, kad naudos gavėjas galėtų 

šiek tiek daugiau apmokyti, kaip reklamuoti savo „prekes“ socialiniuose tinkluose; Pavyzdžiui, 

grupės „WhatsApp“ ir „Instagram“ „Moterys gamyboje“ arba „Ką aš galiu valdyti“, kalbant apie 

skaitmeninius įgūdžius. 

 

Antrąją dieną buvo diskutuojama apie internetinius seminarus, viešinimo renginius, kitus susitikimus, 

naujas projektų idėjas. 

Internetiniams seminarams MADPL parengė mokomuosius vaizdo įrašus, o MADPL sukūrė vaizdo 

įrašų kanalą „YouTube“, kad galėtų viešinti šiuos mokomuosius vaizdo įrašus. 

Sklaidai BUCOVINA naudos Flipchart lapą, sukurtą 

kaip pagrindą kuriant bendrą darbotvarkę 

kiekvienam partneriui. Vasile GAFIUC(Ro), Graham 

NICHOLLS(UK) , Adriana CREAR (UK) Jūratė 

BRAZAUSKIENĖ (LT) and Ercan KÜÇÜKARSLAN  has 

joined a TV interview to talk about the project . You 

can access the interviews using the links below :  

https://www.youtube.com/watch?v=76o2CMc1us0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wn97skpwngA 

   

 

Paskutinę dieną partneriai turėjo galimybę aplankyti keletą kultūrinių vietų BUCOVINA regione, 

įskaitant vienuolyną; Lucia Condrea muziejų, kuriame yra daugiau nei 11 000 Lucia Condrea 

dažytų kiaušinių eksponatų; apsilankymas medžio muziejuje. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=76o2CMc1us0
https://www.youtube.com/watch?v=wn97skpwngA


 

 

 

Valdomojo komiteto Liepos mėnesio susitikimas 
 

2022 m. liepos 18 d. nuotoliniu būdu susitikomne aptarti: 

 

IO1  – IO1 sėkmingai pabaigtas, o partneriai šiuo metu dirba su moterimis naudos gavėjomis ir 

suinteresuotosiomis šalimis pagal paraiškos pateikimo etape pateiktą tvarkaraštį. Mokymo 

vadovas buvo parengtas ir pateikiamas kaip atskiras dokumentas. 

IO2  – PROWORK informavo, kad skaitmeninių įrankių rinkinys yra vertimo etape. 

Bukovina pranešė, kad viešinimas pasiekė 47 tūkst. Sekėjų, nuo birželio mėnesio FB puslapio 

pasiekiamumas išaugo 762; 5-asis naujienlaiškis buvo įkeltas į „Freedcamp“ ir jį galima išversti. 

Pažangos atnaujinimas – MADPL – GN pranešė, kad Suceavos susitikime buvo aptarta daug temų 

ir pasiūlymų, susijusių su mokymų teikimu naudos gavėjams. Viskas vyksta pagal projekto 

tvarkaraštį. 

Kiti reikalai (pvz., Covid/kelionių atnaujinimai) – buvo diskutuojama kelionių rugsėjo mėnesį 

galimybės. ZISPB projektų koordinatorė Jūratė Brazauskienė informavo apie kelionės ir susitikimo 

vietą, kur patogiausia užsisakyti nakvynę kuo arčiau susitikimo vietos ir t.t. 

Rugsėjo mėn. Šiauliuose vyksiančiame susitikime partneriai nutarė, kad susitikimui pakaktų 2 

dienų: Kelionės dienos rugsėjo 5 ir 8 d., susitikimui/darbo dienoms – 6 ir 7 d. 

      Kito valdymo komiteto posėdžio data yra 2022 m. rugpjūčio 17 d. 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

www.womineu.com/ 

@wominprojecteu 



 

Moterys pasaulinio verslo lyderės 

 

1945 m. Prancūzijoje, pačioje Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, Yvonne Foinant 

įkurta asociacija išplito po Europą, o vėliau išsiplėtė į įvairias šalis penkiuose 

žemynuose. FCEM į didžiulę draugystės ir solidarumo bangą suburia moteris, kurias 

sieja bendras interesas: verslumas. 

 

Šiandien, jau 70 gyvavimo metų, FCEM tinklą sudaro daugiau nei 120 šalių ir penki milijonai įmonių 

penkiuose žemynuose. FCEM sparčiai auga ir kasmet gauna naujų narystės paraiškų. 

 

FCEM yra pirmaujanti asociacija, vienijanti 

moterų verslo savininkes iš viso pasaulio. 5 

milijonų moterų verslininkių tinklas iš 120 

skirtingų šalių penkiuose žemynuose. 

  

FCEM yra ne pelno siekianti, nevyriausybinė, 

nepolitinė ir ne sektantiška organizacija, kurios 

veikla nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu yra 

skirta skatinti moterų verslumo iniciatyvą ir 

stiprinti nacionalines moterų verslo savininkų 

asociacijas per: 

➢ Moterų verslo savininkų 

sąmoningumo ugdymas ir 

matomumo didinimas 

➢  Lobizmas ir propagavimas viešosiose ir privačiose institucijose, politikos formuotojuose 

ir vyriausybėse klausimais, kurie trukdo moterų verslumo potencialui 

➢ Solidarumo draugystės, kultūrinio supratimo ir keitimosi patirtimi, žiniomis ir idėjomis 

skatinimas 

➢ Verslo plėtros, partnerystės ir prekybos palengvinimas 

➢ Profesinio augimo ir verslo įgūdžių ugdymo skatinimas bei moterų skatinimas kurti 

įmones 
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KITAME NUMERYJE 

 
- Naujienos iš tarptautinio partnerių susitikimo 

Šiauliuose, Lietuvoje 

 

- Moterų mokymai 

  

- Partnerių šalių sėkmės istorijos 

 

- Kita  

 

Iki kito naujienlaiškio! 

 

 

WOMIN 

 

“Moterų darbo, verslumo įgūdžiai ir 

kompetencijos”  
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Europos Komisijos parama rengiant šį leidinį 

nereiškia, kad patvirtinamas turinys, 

atspindintis tik autorių požiūrį, ir Komisija 

negali būti laikoma atsakinga už bet kokį 

jame esančios informacijos naudojimą. 
 

 

 

  


