
  

 

WhomeN Projekts – 2. informatīvā lapa 
  

 

 

 

WhomeN Projekts izriet no nepieciešamības izstrādāt jaunas pieejas sociālās atstumtības riskam pakļauto sieviešu 
profesionālo kompetenču pilnveidošanai. 
Tā mērķis ir paaugstināt sieviešu kvalifikāciju, lai veicinātu viņu integrāciju darba tirgū Projektam ir divas mērķa 
grupas: migrantes un bēgles un sievietes +45. Projektā ir izstrādāti metodiskie  materiāli un rīki, lai uzlabotu prasmju 
apguves un atzīšanas metodes un radītu vairāk iespēju projekta mērķa grupai iekļauties darba tirgū. 

 
 

 

 

  

 

Īstenotās aktivitātes  

 2. Mācību kurss pasniedzējiem 

  

Rīga, 2019. gada 1.-5. apriīlis  

 

Mācību nedēļas laikā pasniedzējiem 

bija iespēja uzzināt vairāk par 

sieviešu konsultēšanu un jaunām 

metodēm sociālo prasmju pilnveidei. 

 

3. Starptautiskā sanāksme  

 Rīga, 2019. gada 1.-5. apriīlis 

Sanāksmē partneri pārrunāja projekta 

īstenošanas gaitu un pašvērtēšanas 

rīku. Skatieties video šeit. 

 

https://youtu.be/m5AXgMsxjrw


4. Starptautiskā sanāksme  

Verona,  2019. gada 13 novembris 

Šīs sanāksmes galvenais mērķis bija 

izdiskutēt projekta rokasgrāmatas 

un tiešsaistes platformas saturu. 

 

 

 

WhomeN projekta rokasgrāmata 

 

WhomeN projekta rokasgrāmata balstās uz 

partneru 2018. gadā veikto pētījumu 

“Kvalitatīvs pētījums par sociālās atstumtības 

riskam pakļauto sieviešu mācību 

vajadzībām”.  

 Projekta rokasgrāmatas mērķis mērķis ir 

palīdzēt identificēt un novērtēt sociālās 

iemaņas, poplarizēt rīkus un metodes, sociālo 

prasmju apguvei, kā arī dot ieguldījumu 

jaunās profesionālās  integrācijas stratēģijās. 

Rokasgrāmata domāta valsts iestādēm, kuras 

atbild par bēglu, migrantu uzņemšanu un 

integrāciju, Nodarbinātības ģentūrām, Bēgļu 

uzņemšanas centriem, Izglītības 

konsultantiem, sociālajām 

iestādēm, Nevalstiskām organizācijām, kuras 

sniedz pakalpojumus migrantiem un 

sievietēm 45+. 

 

Rokasgrāmatā jūs variet atrast: 

 Derīgu informāciju par sociālo 

prasmju apguves un atzīšanas 

nozīmīgumu; 

 Caurviju prasmju un atbilstošo 

sociālo prasmju raksturojumu; 

 Vadlīnijas dzimumu līdztiesības un 

kultūru atšķirību  ievērošanai; 

 Rīku sociālo prasmju 

pašizvērtēšanai; 

 Mācību programmu un mācību 

materiālus pieaugušo izglītotājiem; 

 Mācību programmu un mācību 

materiālus sociālā riska grupas 

sievietēm.  

 



 

 

Rokasgrāmata iepazīstina ar jauna tipa 

situatīvo mācīšanos - mentoringu, mācību 

praksi, grupu aktivitātēm, spēļošanu, 

konsultējošām intervijām, piktorialo un 

atmiņas metodi.  

 

 

Ar rokasgrāmatu angļu valodā un kopsavilkumu projekta valstu valodās variet iepazīties šeit. 

 

 

INTERAKTĪVĀ  PLATFORMA 

 

          

   

WhomeN projekta ietvaros sociālā riska grupas sievietēm un organizācijam, kuras strādā ar šīm sievietēm tiek 

piedāvāts dudzvalodu tiešsaistes rīks. Šis rīks palīdz sievietēm raksturot savas sociālas prasmes, kuras iegūtas  

līdzšinējā  darba un dzīves pieredzē.  

   

WhomeN projekts var palīdzēt jums atpazīt, novērtēt un pilnveidot jūsu sociālās prasmes un uzlabo, kā arī  

precizēt Jūsu sniegumu darba intervijas laikā. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šeit variet apskatīt video par 

WhomeN projekta interaktīvo platformu. 

 

  
 

https://whomen.eu/project-products/
https://youtu.be/OQbjVtyIph0
https://whomen.eu/project-products/
http://www.whomenplatform.eu/
http://www.whomenplatform.eu/
https://whomen.eu/2018/10/11/read-vedrana-skocic-testimonial-as-a-migrant-woman-living-and-working-in-italy/


 

INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANAS 

SEMINĀRI 

 Šajos semināros ir iespēja iepazīt WhomeN 

projektā izstrādāto intelektuālos rezultātus. 

Uz seminaŗu aicinām sieviešu organizācijas, 

pieaugušo izglītības pasniedzējus, izglītības 

un pedagoģijas speciālistus, izglītības 

politikas veidotājus un pieaugušo izglītības 

lēmējinstitūcijas vietējā, reģionālajā un 

valsts līmenī.  

COSPE Onlus – Itālijā, 

Veronā, 26.09.2019 

   

Semināru līdzfinansē Veronas pašvaldība, 

un tajā piedalās vairākas asociācijas, kuras 

strādā ar sievietēm migrantēm karjeras 

konsultēšanas un izmitināšanas 

jautājumos. 

 

EUROYOUTH Portugālē, - 

Lisabonā, 28.11.2019 

   

WhomeN projekts tika prezentēts vairākām 

sieviešu organizācijām un idividuālām 

sievietēm, kuras bija ieinteresētas 

WhomeN projektā.  

 

CIK Trebnje – Rumānijā 

Trebnje, 3.12.2019 

 

Nacionāla līmeņa seminārā Whomen 

projeks tika preentēts 40 ieinteresētām 

iestādēm   

 

 

 

NĀKOŠĀS AKTIVITĀTES 

   

Mācību programmas 

izmēģināšana 

Bulgarijā, Vācijā, Latvijā, Rumāniā 

un Spānjjā līdz 2020. G. martam 

  

 

 

 

Informācijas izplatīšanas semināri  

Bulgarijā, Vācijā, Latvijā, Rumāniā un Spānjjā   līdz 

2020. gada martam. 

 

Noslēguma konference  

Seviļjā (Spānijā),  2020.gada 17. Martā. 

 

 



 

 

Facebook  
 

 

 

 

Twitter  
 

 

 

 

Website  
 

 

 

 

Contact us  
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