Mes siekiame pripažinti moterų migrančių gebėjimus ir skatinti jų socialinę integraciją!
Moterų informacijos centras kartu su partneriais iš 6 Europos šalių įgyvendina tarptautinį projektą
„FORWARD! – Competence Portfolio and pedagogical tools to identify, recognize, validate and
improve the competences acquired by migrant women in formal, non-formal and informal learning
contexts aims to design and implement an innovative competence-based portfolio and
pedagogical tools for the identification, recognition, validation and development of the
competences of migrant women, as a way to improve their employability and social inclusion“.
http://forwardproject.eu/lt/
Pagrindinis FORWARD! projekto tikslas – sukurti ir įgyvendinti novatorišką mokomąjį aplanką
paremtą moterų migrančių gebėjimais. Ši priemonė padėtų atpažinti ir pritaikyti moterų gebėjimus
taip mažinant migrančių nedarbą bei didinant jų socialinę integraciją.
Moterys migrantės – viena labiausiai pažeidžiamų, didžiausią socialinę atskirtį patiriančių grupių
Europos Sąjungos darbo rinkoje. Nepaisant šios grupės įvairovės (skirtingos kilmės, socialinės
padėties ir kt.) jos nedarbo procentas vis dar yra labai aukštas. Moterys migrantės išlieka tarp
mažiausiai apmokamų darbuotojų ES darbo rinkoje. Dažniausiai joms suteikiama galimybė dirbti
tik kvalifikacijos nereikalaujančius darbus. Nesudarant galimybės migrantėms aktyviai dalyvauti
ES darbo rinkoje sistemingai pažeidžiamos jų teisės, neišnaudojamas talentas, o ekonominės
krizės laikotarpiu migrantės atsiduria ties skurdo riba.
Projektas FORWARD! siūlo spręsti šias problemas skatinant moterų migrančių dalyvavimą
suaugusiųjų švietimo programose, didžiausią dėmesį skiriant jų turimų gebėjimų analizei,
įvertinimui bei pritaikymui darbo rinkoje. Turimais gebėjimais grindžiami modeliai yra ypač
naudingi siekiant moterų įgalinimo. Jie padeda atrasti turimus socialinius bei profesinius įgūdžius,
įgytus formalių ir neformalių mokymų metu bei pritaikyti juos darbo rinkoje.
Projekto metu vykdomos veiklos
Įvairių gebėjimais paremtų mokymų modulių apžvalga:
- partnerėse šalyse esamų mokymų modelių aprašymas bei jų pritaikymo suaugusiųjų švietimo
bei moterų karjeros planavimo kontekste įvertinimas;
- partnerėse šalyse esamų mokymų modelių tinkamumo vertinimas moterų migrančių įgalinimui;
-SURT1 praktikoje taikomo moterų įgalinimo modelio pristatymas ir galimybių šį modelį taikyti
migrančių integracijai įvertinimas;
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Modelis sukurtas Ispanų partnerės organizacijos SURT ir taikomas dirbant su moterimis migrantėmis.

Moterų migrančių padėties darbo rinkoje ir jų turimų gebėjimų tyrimas
Tyrimo siekiama:
– išsiaiškinti moterų migrančių padėtį darbo rinkoje priimančiojoje šalyje;
– įvertinti jų galimybes pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą programomis;
–atskleisti gebėjimus padedančius sėkmingai integruotis į darbo rinką priimančioje šalyje;
– išsiaiškinti kliūtis trukdančias sėkmingai integruotis į darbo rinką ;
Kiekvienoje šalyje partnerėje tyrimo metu apklausta apie 15 moterų migrančių bei organizuota
diskusija su specialistais.
Paaiškėjo, jog moterys migrantės turi įgūdžių, kurie labai vertinami darbo rinkoje - mokėjimas
prisitaikyti, lankstumas, verslumas, iniciatyvumas ir organizaciniai gebėjimai.
Visą tyrimo ataskaitą anglų kalba galite rasti projekto puslapyje:
http://forwardproject.eu/wp-content/uploads/2012/02/Comp-report-final-+-global-SWOT.pdf
FORWARD! Mokomasis aplankas
Mokomąjį aplanką, prieinamą 7 kalbomis, sudarys 2 dalys:
Vadovas - tai vienas svarbiausių projekto produktų, kuriame bus išsamiai aprašytas gebėjimais
grįstas modelis, pateikta informacija specialistams kaip įvertinti ir pripažinti migrančių moterų
turimus gebėjimus.
Priemonių rinkinys - tai taip pat vienas pagrindinių projekto produktų, kuriame bus pateikiami:
savęs stebėsenos įrankiai;
- gairės grupinėms diskusijoms apie moterų migrančių socialinės atskirties bei nedarbo
mažinimą;
- savęs vertinimo klausimynai ir patarimai sudarant turimų gebėjimų žemėlapį;
- gairės rengiant turimais gebėjimais paremtą CV ir kt.

Nacionalinės strateginių patarėjų grupės NSPG
Kiekvienoje šalyje kaip išorinis patarėjas dirba 5 ekspertų grupės sudarytos iš įvairių institucijų,
akademinės visuomenės bei ekspertų atstovų. Jie konsultuoja kuriant projekto leidinius, dalyvaus
moterų migrančių pilotinių mokymų nepriklausomame vertinime ir pan. Projekto įgyvendinimo
metu planuojame surengti 5 susitikimus. Kiekvienoje šalyje surengti 2 susitikimai: pirmojo
susitikimo metu pristatyti projekto tikslai bei veiklos, aptartas tyrimo klausimynas, antrojo
susitikimo metu pristatyti atlikto tyrimo rezultatai bei išvados.
Moterų migrančių mokymai
Pilotiniai moterų migrančių mokymai išbandys FORWARD! sukurto metodo tinkamumą.

Viso planuojame apmokyti 150-180 moterų (25-30 moterų kiekvienoje šalyje) ir išbandyti visą
naujai sukurtą priemonių rinkinį padėsiantį moterims migrantėms atskleisti ir tobulinti savo
gebėjimus. Mokymų programos trukmė - iki 30 val. Mokymai planuojami 2013 m. pradžioje.
Partnerių susitikimai
Pirmasis susitikimas vyko 2012 m. vasario 7-9 d. Barselonoje. Tai buvo puiki proga susipažinti ir
pristatyti įvairią migrantų patirtį partnerėse šalyse, sutarti dėl bendrų terminų bei būsimo
FORWARD! modelio struktūros.
Antrasis susitikimas vyko birželio mėn. 28-29 d. saulėtoje Timisoaroje. Susitikimo metu buvo
pristatyti ir aptarti tyrimo rezultatai šalyse partnerėse, diskutuota dėl kuriamo modelio turinio.
Projekto partneriai: 6 organizacijos iš 6 ES šalių: URT Foundation, Ispanija, Moterų informacijos
centras, Lietuva, PEOPLE s.r.l.,Italija, Frauenservice Graz: Women’s Service Graz, Austrija,
Monika-Naiset liitto ry, Suomija, Romanian Institute for Adult Education IREA, Rumunija.
Iniciatyvą remia Europos Komisija, pagal Mokymosi visą gyvenimą programą Grundtvig.
Įgyvendinimo trukmė: 2011 m. gruodžio mėn. – 2013 m. lapkričio mėn.
Projekto numeris 517538-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP.
Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Šis pranešimas nebūtinai atspindi EK
požiūrį, Europos Komisija negali būti atsakinga už šio pranešimo turinį.
Projekto partneris Lietuvoje - Moterų informacijos centras www.lygus.lt
Projekto puslapis internete: http://forwardproject.eu/lt/

