
7 modulių mokymai būsimiems NVO 
lyderiams ir profesinių sąjungų nariams 

KVIETIMAS MOKINIUI/-EI 



Apie projektą 

Moterų informacijos centras kartu su Lietuvos profesinių sąjungų 
konfederacija įgyvendina 3 metus truksiantį projektą  “Orus darbas - 
orus gyvenimas!"  

6-ių pasaulio šalių nevyriausybinės organizacijos ir profesinės sąjungos 
vienija savo jėgas, siekia darnaus vystymosi bei propaguoja oraus 
darbo - oraus gyvenimo idėjas. 

 

Projekto veiklos: bendrų tarptautinių strategijų kūrimas, mokymai, 
lobistinė veikla, šviečiamieji renginiai, solidarumo akcijos ir daugelis 
kitų – sustiprins socialinį  globalizacijos aspektą bei įtvirtins oraus 
darbo ir oraus gyvenimo nuostatas.  

 

Tikslinė grupė – socialiniai partneriai: darbdaviai, profesinės 
sąjungos, nevyriausybinės organizacijos, o taip pat aktyvūs piliečiai, 
neabejingi iškeltoms idėjoms.  

“Multiplying Decent Work – Decent life!” DCI-NSA-D/2012/279-811 remia Europos Komisijos Vystomojo 
bendradarbiavimo programa (EuropeAid).  



KVIEČIAME Į BENDRADARBIAVIMO  
PLATFORMĄ TARP 6 ŠALIŲ NVO IR  
PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TINKLŲ 

Mes Jums siūlome: 

 7 modulių mokymus Lietuvoje ir Rumunijoje 

 4 susitikimus su mentoriais 

 Bendraminčių ir įvairių sričių ekspertų aktyvų bendradarbiavimą 
siekiant Oraus darbo - oraus gyvenimo idėjų įtvirtinimo 

 Kontaktus 6 šalių NVO ir Profesinių sąjungų bendradarbiavimo 
tinkluose 

Iš jūsų tikimės: 

 Pozityvumo ir aktyvaus dalyvavimo 

 Ryžto mokytis, dalintis patirtimi ir keisti pasaulį  

 Genialių idėjų solidarumo akcijoms globaliame lygmenyje 

 

 



Preliminari 7 modulių mokymų 
programa 

I mokymų modulis „Orus darbas – orus gyvenimas!“  
2014 m. rugsėjo mėn. 25-26 d. 

II mokymų modulis „Lygios galimybės visiems!“: 
Tarptautinė oraus darbo diena – akcija. 2014 m. spalio mėn. 7 d.  

Lygios galimybės visiems! 2014 m. spalio mėn. 16-17 d  

III mokymų modulis “Keičiame nusistovėjusį mąstymą“/ „Norime pokyčių 
– turime būti matomi ir girdimi“ 2014 m. lapkričio mėn. 6-7 d. 

IV mokymų modulis „Globalizacija ir tarptautinis solidarumas“  
2014 m.  gruodžio mėn. 11-12 d.   

V mokymų modulis „Jungtinis seminaras Rumunijoje: Mokomės 
kartu“ 2015 m. sausio/vasario mėn. 

VI-VII mokymų moduliai „Pradėkime keisti pasaulį!“: 
Mes už moterų teise! 2015 m. kovo mėn. 5-6 d.  

Pradėkime keisti pasaulį! 2015 m. gegužės/birželio mėn. 

 

Susitikimai su mentoriais - kartą į ketvirtį 



Informacija apie dalyvavimą 
mokymuose 

 Mokymus ves įvairūs lektoriai 

 Mokymų ir susitikimų vieta: Vilnius, Kaunas, Druskininkai, 
Bukareštas  ir kt. 

 Jūsų dalyvavimą mokymuose bei kelionių išlaidas pilnai padengs 
projekto organizatoriai 

 Užsiėmimų su mentoriais programą platinsime vėliau.  

 



Susipažinkite su programos 
mentoriais 

Valdas Dambrava, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 

Nijolė Dirsienė, Vilniaus krizių  centras 

Mindaugas Busila, “Verslauk” vykdantysis direktorius 

Rugilė Butkevičiūtė, Moterų informacijos centras 

Audronė Kiselienė, Socialinių inovacijų fondas 

Lina Andrijauskaitė, Viešųjų ryšių ekspertė 

Ir kiti. 

 

Susitikimai su mentoriais vyks  kartą į ketvirtį 



Reikalavimai kandidatams 

 

 

-galimybė dalyvauti visame mokymų cikle 

-narystė Profesinėje sąjungoje ir/ar NVO  

-geros anglų kalbos žinios 

-Facebook profilis – kaip mokymosi įrankis 

-pozityvus požiūris ir pilna galva puikių idėjų! 

 

Susidomėjote - pildykite dalyvio anketą: 
http://goo.gl/ljgOE7 

http://goo.gl/ljgOE7


ORGANIZATORIAI  

Moterų informacijos centras  

S. Konarskio 49-808, Vilnius, LT-03123  

Tel. +370 5 2629 003 

www.lygus.lt  

 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija  

J. Jasinskio g. 9-213, Vilnius LT-01111  

Tel. +370 5 2496 921 

www.lpsk.lt  

 

Projektas Facebook’e 

  
DAUGIAU INFORMACIJOS: 
Dovilė Rūkaitė 
dovile@lygus.lt  
Moterų informacijos centras 
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