
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Ar jūs esate suaugusiųjų švietėjas, norintis 
išbandyti naują metodiką, skirtą padėti 

nedirbantiems asmenims? 
 
 

Ar esate girdėjęs apie darbo klubus? 

 
 Ar žinote kaip emocinį intelektą sudarantys 

gebėjimai gali būti panaudoti darbo klubuose? 
 

 
 

Santrauka 
 

„Emocijos darbo klubuose“ yra projektas, skirtas padėti 
nedirbantiems asmenims integruotis į darbo rinką. Projektu 
siekiama sukurti metodiką, padėsiančią darbo ieškantiems 

asmenims aktyviai dalyvauti darbo klubuose, kuriuose jie gali kurti 
socialinius tinklus ir tobulinti savo gebėjimus, susijusius su emociniu 

intelektu, kas ateityje gali padėti jiems geriau integruotis į darbo 
rinką. 

 

Daugiau apie projektą: 
„Emocijos darbo klubuose“ yra Erasmus + programos 

finansuojamas projektas, koordinuojamas Acción Laboral 
(Ispanija). 

 



 

 

 
 

Šį projektą kartu vykdo penkios organizacijos iš skirtingų Europos 
Sąjungos šalių:  

 
Acción Laboral – ES 

(https://www.accionlaboral.com/en) 
Merseyside Expanding Horizons – JK 

 

(https://expandinghorizons.co.uk) 
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – 

IT(https://danilodolci.org/) 
Social Innovation Fund – LT 

(https://www.lpf.lt/) 
FyG Consultores – ES 

(http://www.fygconsultores.com/) 

 
 
 

Kas yra darbo klubas? 
 

Dalyvaudami darbo klubų užsiėmimuose, dalyviai gali gauti 
formalias ir neformalias konsultacijas, kurių metu jiems yra 

suteikiama praktinė pagalba ir emocinė parama ieškant darbo.     
Darbo klubus sudaro dviejų tipų užsiėmimai: individualios 

konsultacijos su specialistais/konsultantais, kurie suteikia reikiamą 
informaciją, patarimus ir gaires, derinamos su grupiniais 

https://www.accionlaboral.com/en
https://expandinghorizons.co.uk/
https://danilodolci.org/
https://www.lpf.lt/
http://www.fygconsultores.com/


 

 

užsiėmimais, skirtais stiprinti pasitikėjimą savimi, motyvaciją ir gauti 
emocinę paramą, taip padedant dalyviams grįžti į darbo rinką. Darbo 

klubo esminis sėkmės rodiklis yra atpalaiduojančios aplinkos 
sukūrimas, kurioje dalyviai gali susitikti su kitais, panašioje 
situacijoje esančiais asmenimis, gauti paramą, pasinaudoti 
priemonėmis ir ištekliais, taip pat tobulinti savo gebėjimus, 

reikiamus susirasti darbą. Nedirbantys asmenys gali jaustis labai 
atskirti nuo kitų, todėl buvimas darbo klubo dalimi, suteikia 

dalyviams galimybę susipažinti su sunkumais, su kuriais susiduria 
panašiose gyvenimo situacijose esantys kiti dalyviai. Darbo klubai 

suteikia dalyviams galimybę susitikti su naujais asmenimis, 
pasidalinti savo gebėjimais ir patirtimi bei atrasti naujas galimybes. 
Klubo dalyviai gali vieni kitus pristatyti galimiems darbdaviams bei 

pasidalinti įsidarbinimo galimybėmis, kurios gali tikti kitiems 
dalyviams. 

 
 
 
 

Kas yra emocinis intelektas? 
 
 

Emocinis intelektas ir jį sudarantys gebėjimai yra esminės priemonės 
sprendžiant sunkias situacijas gyvenime. Ilgalaikė bedarbystė yra 

sunki situacija, kuriai spręsti būtina turėti emocinį intelektą 
sudarančius gebėjimus.  

 
Emocinis intelektas ar emocinė kompetencija yra gebėjimas 
atpažinti savo ir kitų asmenų emocijas, motyvuoti save ir 

kontroliuoti savo bei kitų asmenų emocijas. 
 

Emocinį intelektą sudarantys gebėjimai yra „raktas“, „atveriantis“ 
mokymosi procesą apie vidinius jausmus ir vedantis į supratimą kaip 

ir kodėl jie atsiranda, savo ir kitų jausmų suvokimą bei į efektyvių 
būdų jiems suvaldyti atradimą. 

  
Mes įdarbinimo konsultantams ir suaugusiųjų švietėjams norime 



 

 

įdarbinimo konsultantams ir suaugusiųjų švietėjams pasiūlyti 
sprendimus, parodydami emocinį intelektą sudarančių gebėjimų 
ugdymo  priemonių ir strategijų taikymo svarbą darbo klubuose. 

 
 
 

 
| Uždaviniai| 

 

• Paskatinti nedirbančius asmenis pasinaudoti darbo rinkos 
galimybėmis, panaudojant darbo klubus ir emocinį intelektą; 

• Patobulinti nedirbančių asmenų mokomąsias medžiagas, 
siekiant sustiprinti asmenų asmeninius/vidinius ir 

tarpasmeninius gebėjimus; 

• Sukurti pagalbinę medžiagą profesionalams, konsultuojantiems 
darbo ieškančius suaugusius; 

• Apmokyti įdarbinimo konsultantus, taip sustiprinant jų turimus 
gebėjimus;  

• Didinti suvokimą apie emocinį intelektą sudarančių gebėjimų 
svarbą naujame ekonomikos modelyje ir darbiniame pasaulyje. 

 
 

| Rezultatai | 
 

• Praktinis gidas įsidarbinimo konsultantams ir suaugusiųjų 
švietėjams, paremtas emocijų darbo klubuose  metodika;  

• Mokomasis modulis suaugusiųjų švietėjams ir įsidarbinimo 
konsultantams apie asmeninius/vidinius gebėjimus; 

• Mokomasis modulis suaugusiųjų švietėjams ir įsidarbinimo 
konsultantams apie tarpasmeninius gebėjimus; 

• Motyvaciniai pratimai ir priemonės nedirbantiems asmenims, 
skirti ugdyti emocinį intelektą ir įgyti naujų gebėjimų;  



 

 

• Sukurta emocijų darbo klubuose metodika, skirta mokyti 
nedirbančius asmenis ugdyti emocinį intelektą sudarančius 

gebėjimus ir dalyvauti darbo klubuose.  
 

| Pirmasis tarptautinis partnerių susitikimas | 
 

- Projekto apžvalga – uždaviniai ir metodika; 
- Partnerių vaidmenys ir atsakomybė;  

- Accion Laboral organizuotas darbinis užsiėmimas apie 
emocinį intelektą, skirtas apibrėžti svarbiausius 

gebėjimus, susijusius su emocijomis; 
- Veiksmų planas.  

 

| Antrasis tarptautinis partnerių susitikimas|  
 

Yra nukeltas vėlesniam laikui dėl COVID-19, tačiau partneriai 
pastoviai bendrauja naudodamiesi internetinėmis priemonėmis. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Kontaktai: 
 

  
Acción Laboral – ES 
Miguel Ángel Vicario 

euprojects@acciolaboral.com 
  

 
Socialinių inovacijų fondas – LT 

Zivile Vasiliauske 
zivile.vasiliauske@gmail.com 
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mailto:zivile.vasiliauske@gmail.com


 

 

 FyG Consultores - SP 
Fabián Gómez 

info@fygconsultores.com 
 

 

 

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo 
Dolci - IT 

Antonella Alessi 
antonella.alessi@danilodolci.org 

 

 

 
 

Merseyside Expanding Horizons – JK 
Francesca Iaquinta 

francescaiaquinta@expandinghorizons.co.uk 

 

  
   

  
 
  

 
  

 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, 
„Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik 
autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga 
už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
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