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PROJEKTO PRANEŠIMAS 
 

Džiaugiamės galėdami pristatyti savo naują projektą: „Jaunų moterų ekologiškas verslumas“, 

sutrumpintai „YOUWEEN! YOU WEEN“. Projektas truks 2 metus ir yra finansuojamas iš „Erasmus+“ 

programos lėšų. YOU WEEN – orientuotas į naujoves projektas, kurio tikslas - suteikti veiksmingas 

priemones merginoms, gyvenančioms kaimo vietovėse ir atokiose miesto vietose, siekiant padidinti 

jų galimybes įsidarbinti ir padidinti socialinį, edukacinį ir asmeninį tobulėjimą. 

 
YOU WEEN skatina verslumo ugdymą ir 

veiklą tarp „žaliųjų“ jaunų moterų. Tai 

įgyvendinama šveičiant apie ekologiško 

mąstymo, ugdydama sąmoningumą apie 

tvarumą ir lyčių lygybę, skatinant „žaliąją“ 

kaimo plėtrą / atokiose miesto ir rajono 

vietovėse, keičiantis gerąja patirtimi ir 

suteikiant patirties bei žinių projekto 

tikslinei grupei. 

 
 

Projekte dalyvauja partneriai iš visos Europos: JK, Lenkijos, Lietuvos, Ispanijos, Italijos, Graikijos ir 

Šiaurės Makedonijos. Šios organizacijos bendradarbiauja siekiant vietinių ir globalių rezultatų. Nuo 

pat projekto pradžios (2021 m. sausio mėn.) partneriai stengėsi sukurti tris „intelektinius rezultatus“, 

įskaitant mokomųjų vaizdo įrašų rinkinį, virtualų interaktyvų tinklą, eksploatavimo planą ir politikos 

rekomendacijų  gaires.

https://www.iars.org.uk/online/
https://www.cdr.gov.pl/
http://www.efektasgroup.com/
https://innetica.org/
https://egina.eu/index2.html
https://www.iasismed.eu/
http://ace.org.mk/


„YOUWEEN“ projekto veiklos prasidėjo nuo nuotolinio susitikimo su visais partneriais, kurio metu 

buvo atrinkta ir pasidalinta gerosios praktikos pavyzdžiais bei visoje Europoje tvaraus ir ekologiško 

jaunų moterų verslumo klausimais, o nuo praeitos savaitės surengėme savo pirmąją oficialią jaunimo 

darbuotojų mokymo dieną. Mes tikime, kad yra kažkas švęsti! 

PIRMIEJI JAUNIMO DARBUOTOJŲ MOKYMAI 
 

 
★ Su kokiais iššūkiais susiduria merginos kaimo vietovėse? 

★ Su kokiais ribojimais ir kliūtimis susiduriama kuriant verslą rajonuose? 

★ Koučingo ratai kaip  ekologiškos verslumo mokymo technika. 

 
Šie klausimai buvo atspirties taškas 

mūsų pirmajaij aunimo darbuotojų 

sesijai. Mokymai vyko 2021 m. 

Gegužės 28 d., Penktadienį, „Zoom“ 

platformoje, kurioje dalyvavo 

daugiau kaip 35 dalyviai iš septynių 

ES šalių. Šie mokymai buvo pirmoji 

iš penkių jaunimo darbuotojų 

mokymo dienų (kitos keturios 

dienos vyks Krokuvojoe, Lenkijoje 

2021 m. rugsėjo mėn.). 

 

Visų mokymų jų tikslas - suteikti jaunimui  ekologiško verslumo pagrindus, kurie remtų kaimo 

vietovėse gyvenančias jaunas moteris. vietines iniciatyvas ir kaimo plėtrą. 

 
„Coaching Circles“ metodika. Koučingo ratų tikslas? Sukurti ir emociškai įtraukti į bendraamžių 

pokalbius ir interaktyvius apmąstymus, grįstus „žaliosios verslininkystės“ atvejais. 

 

EIGA. Dalyviai buvo suskirstyti į mažesnes darbo grupes, siekiant mokytis patiems, vieniems iš kitų 

bei išbandyti koučingo rato metodiką. Jaunimo darbuotojai reagavo labai teigiamai į būrelius ir 

metodiką,  tvirtino, jog tokiu būdu jautėsi labiau įsitraukę nei prieš mokymus ir sutiko, kad ši 

metodika gali būti pritaikyta jaunų merginų mokymui žaliojo verslumo srityje. Mokymo technika 

pasirodė labai efektyvi nustatant visų dalyvavusių poreikius, patirtį ir lūkesčius, pažymint sėkmingą 

projekto YOUWEEN pradžią. Šiuo metu dalyvavę jaunimo daarbuotojai siekia metodiką praktiškai 

išbandyti su vietiniu jaunimu gyvenančiu atokiose vietose ir kaimuose. 

 

 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą „YOUWEEN“:  

Siųskite projekto „YOU WEEN“ komandai el. laišką adresu youween.eu@gmail.com 

Sekite mus ir sekite naujienas:  

Facebook, LinkedIn, Instagram 

 

*** 

mailto:youween.eu@gmail.com
https://www.facebook.com/youweenproject
https://www.linkedin.com/in/you-ween-469a3a210/
https://www.instagram.com/you_ween_project/

