Verslo konsultacijos ir mokymai
moterims verslininkėms
Naujienlaiškis Nr.4

Sėkmingas BADGE projekto įgyvendinimas
baigėsi tarptautine konferencija Atėnuose,
Graikijoje
Tarptautinio projekto BADGE: Verslo konsultacijos ir
mokymai moterims verslininkėms Nr. 2013-1-PL1LEO05-37593 komanda susumavo dvejų metų darbo
sėkmes bei patirtis.
Simboliška, kad baigiamasis projekto renginys
rugsėjo mėn. 30 d. vyko Graikijoje, šalyje, kur gilios
smulkaus šeimyninio verslo tradicijos. Ten žmonės
pratę kurti darbo vietas sau ir derinti tai su kitomis
gyvenimo veiklomis.
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Nepaisant Graikiją ištikusio sunkmečio, į puikiai
organizuotą baigiamąjį renginį ir konferenciją
Atėnuose susirinko projekto dalyviai iš Graikijos,
Kipro, Bulgarijos, Rumunijos, Kroatijos, Lenkijos,
Jungtinės Karalystės ir Lietuvos. Mūsų šaliai
atstovavo Socialinių inovacijų fondas (SIF).
Dauguma
dalyvių moterys verslininkės,
nevyriausybinių
organizacijų,
dirbančių
su
nepalankioje socialinėje padėtyje esančiomis
moterimis, atstovai, konsultantai ir mentoriai.

pramonės rūmų prezidentė, Dr. Grigorios
Panteloglou, Graikijos nacionalinio užimtumo ir
žmogiškųjų išteklių instituto, valdymo skyriaus
direktorius.
Po jų buvo pateiktas visas partnerių šalyse vykusių
veiklų kaleidoskopas - prezentacijose pristatyti
BADGE mokymo programos aspektai - e-mokymosi
platforma, Europoje savo verslą turinčių moterų
situacijos apžvalga bei „minkštųjų“ įgūdžių vystymas
taikant mokymosi darant metodą.

Konferencijoje įdomius pranešimus, paskatinusius
aktyvias diskusijas, skaitė Popi Sourmaidou, mokymų
ir paslaugų moterims
centro „Ergani“ viceprezidentė, Graikijos moterų tinklo prezidentė, Sofia
Ekonomakou, Graikijos verslo moterų tinklo vadovė
ir ilgametė smulkiųjų ir vidutinių įmonių prekybos ir

Projekto vykdytojas Lietuvoje:
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Per dvejus projekto vykdymo metus įvairios
konsultacijos bei mokymai buvo suteikti 200
dalyvių
Moterys visoje Europoje jaučia didelę atsakomybę už
šeimą, vaikus, namus, senyvo amžiaus giminaičius ir
tai gerokai riboja jų karjeros galimybes. Bene
vienintelė darbo vieta, kur įmanoma visa tai
suderinti, yra savas verslas: moteris tampa savo laiko
šeimininke ir pati, paisydama kitų savo
įsipareigojimų, planuoja savo veiklą, į kurią gali
įtraukti ir kitus šeimos narius. Tačiau prieš tai moteris
turi įgyti žinių, drąsos, pajusti tikėjimą savo jėgomis ir
palaikymą.
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verslą? Kaip įkurti savo verslą netekus darbo? Šios
temos buvo nagrinėjamos visose partnerių šalyse
rengiamuose
mokymuose,
skirtuose
padėti
moterims, esančioms ypatingai nepalankioje
socialinėje padėtyje (bedarbėms, vyresnio amžiaus
moterims, vienišoms mamoms) sukurti savo verslą.
naujų įgūdžių. Dalyvavimas šiuose mokymuose
paskatino mane teigiamai pažvelgti į susidariusią
situaciją ir pakeisti savo gyvenimą, išdrįstant imtis
savo verslo ir dirbti sau“ - sakė viena projekto dalyvė
iš Lietuvos.

Ar jūs niekaip nesiryžtate pradėti dirbti sau,
nors senai apie tai svajojate? Užsiregistruokite
BADGE e-mokymosi platformoje nemokamai!

„Mokymų metu aš įgyjau pasitikėjimo įkurti savo
verslą“ (projekto dalyvė iš Bulgarijos)
Moterys ir jų situacijos aštuoniose šalyse, kuriose
vyko šis projektas, gan skirtingos, bet dalis
aktualiausių klausimų panašūs. Pavyzdžiui, kaip
suprasti, ar aš galiu turėti savo verslą? Kaip derinti
gyvenimą šeimoje ir verslą? Kaip iš samdomos
darbuotojos tapti verslininke? Kaip įkurti ir sėkmingai
vystyti mažmeninį verslą? Kaip sustiprinti
pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais įkurti savo
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Mokymų metu moterys buvo skatinamos išdrįsti
patikėti savimi, savo gebėjimais įkurti savo verslą bei
atrasti būdų, kaip verslą galima sėkmingai derinti su
šeimos gyvenimu.

Čia jūs galite jums patogiu laiku nemokamai
prisijungti prie BADGE mokymų 8 kalbomis.

“Niekada nebūčiau pamaniusi, kad atleidimas iš
darbo gali būti puiki proga pradėti kažką naujo, įgyti
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