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Tai – Organizacija dirbanti socialinės integracijos 

srityje, padedanti spręsti įsidarbinimo bei 

perkvalifikavimo problemas, gerinanti moterų padėtį 

Lietuvoje, sprendžiant jų užimtumo, verslo kūrimo, 

lyderių ugdymo problemas bei įtakojant palankių 

įstatymų priėmimą šiose srityse.  



TIKSLAI: 

Formuoti strategines kryptis moterų įdarbinimo 

politikoje. 

Skatinti moteris imtis nuosavo verslo. 

Konsultuoti pradedančias verslininkes verslo 

kūrimo klausimais, pirmaisiais metais ieškoti 

partnerių. 

 Informuoti moteris apie įdarbinimo galimybes 

Kauno regione. 

Tarpininkauti įdarbinant. 



VEIKLOS KRYPTYS 

 Užimtumo ir suaugusiųjų 

švietimo srityje. 

 

 

 

 Lygių teisių bei 

galimybių srityje.  

 Socialinės ekonomikos 

srityje. 



UŽIMTUMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SRITYJE: 

 

 

Savanorių ir juos priimančių organiacijų 
konsultavimas ir informavimas. 

Darbo vietų paieška, tarpininkavimas įdarbinant. 

Konsultacijos ir patarimai bedarbėms. 

Konsultacijos, seminarai buhalterinės apskaitos 
klausimais. 

Moterų užimtumo, diskriminacijos problemų 
tyrimas bei publikacijos. 

Kaimo moterų konsultavimas, informavimas, 
švietimas. 



SOCIALINĖS EKONOMIKOS SRITYJE: 

Moterų verslininkystės inicijavimas, skatinimas 

bei palankesnės terpės kūrimas. 

Mugių ir parodų organizavimas. 

Kaimo verslų skatinimas. 

Verslo švietimas, mokymas.  



LYGIŲ TEISIŲ BEI GALIMYBIŲ SRITYJE:  

Moterų – lyderių ugdymo programa. 

Visuomenės švietimas lygių teisių klausimais. 

Prekybos moterimis prevencijos programa. 

 

 



RENGIAMI KURSAI:  

 Slauga namuose. 

 Slaugytojo padėjėjo. 

 Lankomosios priežiūros. 

 Buhalterinės apskaitos 

pagrindų ir mokesčių 

deklaravimo. 

 Sekretorių, 

administratorių kursai. 

 Higienos įgūdžių 

mokymai. 

 

 Microsoft Excel. 

 Microsoft PowerPoint. 

 Interneto. 

 Kompiuterių pradmės. 

 Kompiuterių raštingumo. 

 Anglų kalbos (I lygis). 

 Anglų kalbos (II lygis). 

 Anglų kalba senjorams. 

 Vokiečių kalba. 
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  „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“, 

pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 

skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-

ESFA-K-415 „54 +“.  

Vykdimo laikotarpis:  2018.04 -2020.03 



„KOMPLEKSINIS 

ATSKIRTIES MAŽINIMAS – 

KAM“,  

 Projekto veiklos 

vyksta penkiose 

savivaldybėse.  

 Visose yra vykdoma 

savanoriška veikla.  



„KOMPLEKSINIS 

ATSKIRTIES MAŽINIMAS – 

KAM“,  

DISKUSIJA 

“TAPTI 

REIKALINGU 

MISIJA ĮMANOMA” 

 



„KOMPLEKSINIS 

ATSKIRTIES MAŽINIMAS – 

KAM“,  

Savęs pažinimo grupinės 

terapijos 



 „Darbas – sėkmės garantas!“ pagal 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programą. Nr. 08.3.1-ESFA-V-413-01-

0039. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018-04 iki 

2021-04 
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“ATRASK SAVE” 

Tai projektas, skirtas skatinti jaunų, 15 – 29 metų, 

žmonių užimtumą. 

Suteikiama galimybė įgyti patirties savanoriaujant 

įvairių sričių (meno, aplinkosaugos, sporto, socialinės 

srities, sveikatos apsaugos ir kt.) organizacijose ar 

įstaigose. 

 





KAUNO MOTERS UŽIMTUMO 

INFORMACIJOS CENTRE VEIKIANTYS 

KLUBAI 

 Buhalterių klubas „Apskaitėlė“ -  

 Verslių moterų klubas „After 5“ - vystoma iniciatyva, 

kurios tikslas padėti verslioms moterims pradėti arba 

puoselėti savo verslą, skatinti verslumą bei įsitraukti 

į Kauno miesto bei rajono veiklas.  


