GAUKITE INFORMACIJĄ!

Projekto partneriai
Koordinatorius
Frauen im Brennpunkt (FIB) - Austrija
www.ﬁb.at
Bimec - Bulgarija
www.bimec-bg.eu
Exchange House Ireland (EHI) - Airija
www.exchangehouse.ie

Mes esame čia tam, kad teikti paramą!
Ar susidomėjote ir norite prisijungti?
Ar jums reikia daugiau informacijos? Susisiekite su mumis!

www.bymbe.eu
www.facebook.com/bymbe.eu

c e s i e
the world is only one creature

CESIE - Italija
www.cesie.org
Social Innovation Fund (SIF) - Lietuva
www.lpf.lt
Magenta Consultoría Projects S.L.U - Ispanija
www.magentaconsultoria.com

KONTAKTAI:
www.lpf.lt
Tel.nr.: +370 686 29132; (8-37) 206575.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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PROJEKTAS

KĄ PROJEKTAS “BYMBE” GALI MAN

KĄ PROJEKTAS “BYMBE” GALI MAN PASIŪLYTI?

Moterys, kurios tampa mamomis jauname amžiuje, patiria didesnę
socialinės atskirties ir skurdo riziką. Bandydamos patekti į darbo rinką,
neturėdamos tinkamo išsilavinimo, jos susiduria su dviem iššūkiais.
Rasti nemokamą ar prieinamą vaikų priežiūrą, bei suderinti tai su
studijų ar darbo graﬁku;
Jų karjeros galimybės apsiriboja žemos kvaliﬁkacijos darbo vietomis
bei mažomis pajamomis.

AŠ DIRBU SU JAUNOMIS MAMOMIS
Projekto „BYMBE“ metu sukurtos priemonės yra svarbios visiems,
norintiems tobulinti savo įgūdžius dirbant su niekur nedirbančiomis ir
nesimokančiomis (NEET) jaunomis mamomis.

ESU JAUNA MAMA
Ar norite kurti naujas galimybes sau ir savo šeimai?
Ar norite padidinti savo įsidarbinimo galimybes? Ar esate pasirengusi vėl
pradėti mokytis?
Ar esate pasirengusi kurti savo ateitį?

Projektas BYMBE siekia parengti paramos priemones skirtas
pagelbėti jaunoms mamoms, kurios niekur nesimoko ir nedirba, grįžti
į mokymąsi ir įgyti kvaliﬁkaciją, taip padidinant jų galimybes.
MŪSŲ TIKSLAS
Parengti mokymo priemones, skirtas:
Remti socialinių darbuotojų, mokytojų ir suaugusiųjų švietėjų darbą,
siekiant pagelbėti jaunoms mamoms grįžti į mokymąsi ir įgyti
kvaliﬁkaciją;
Teikti tinkamas, pritaikytas orientavimo ir paramos paslaugas,
siekiant motyvuoti jaunas niekur nesimokančias ir nedirbančias
motinas.

Ką projektas “BYMBE” jums siūlo?
Tyrimo apie nacionalines švietimo ir socialinės paramos paslaugas
jaunoms motinoms ataskaita: informacija apie nacionalines švietimo
sistemas, vaikų priežiūros paslaugas ir socialinės paramos paslaugas
Austrijoje, Bulgarijoje, Airijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Ispanijoje.
Supratimo didinimo ir motyvavimo strategijų vadovas - gairės ir
priemonės, skirtos planuoti, vykdyti veiksmingą informavimo ir
motyvacijos kampaniją.
Metodų, skirtų motyvuoti niekur nedirbančias ir nesimokančias (NEET )
jaunas mamas, rinkinys – naujoviškos strategijos ir metodai, skirti
socialiniams darbuotojams ir suaugusiųjų švietėjams.
BYMBE Orientavimo paketas - inovatyvūs būdai, pagrįsti profesiniu ir
asmeniniu konsultavimu, siekiant padėti jaunoms NEET mamoms rasti
savo kelią į švietimą ir įgyti profesiją.
BYMBE Įgalinimo paketas - mokymų medžiaga, skirta palengvinti jaunų
motinų grįžimą į mokymąsi ir padidinti galimybes įgyti profesinį
išsilavinimą.
BYMBE Paramos paketas: mentorystės ir paramos priemonės, skirtos
darbui su jaunomis motinomis, joms vėl pradėjus mokytis, padedantys
įveikti krizę, abejones ar kitas problemas, susijusias su grįžimu į mokslus.

Mes siūlome:
Profesinį orientavimą ir karjeros konsultavimą tam, kad suprastumėte,
kur norite nukreipti savo pastangas ir kokius veiksmus reikia atlikti
siekiant išsikeltų tikslų.
Užsiėmimus grupėje kartu su kitomis jaunomis mamomis tam, kad
galėtumėte gauti paramą priimant sprendimus ir einant pasirinktu keliu.
Pagalbą ir konsultavimą iškilus problemai ar abejonėms.

