
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

| Kas yra atlikta? | 

Job Emotions Club projekto partnerystė 

pradėjo paskutinį projekto etapą. Kiekvienas 

partneris pradėjo pilotinius išbandymus savo 

šalyje. Pažiūrėkime, kaip vyksta šis projekto 

etapas kiekvienoje šalyje ir partnerių 

organizacijose.

 

Job Emotions Club yra Erasmus+ projektas. 

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. 



 

 
 
 

LIETUVA 
 

Socialinių inovacijų fondas atliko mokymo 

modulių pilotinį išbandymą su 5 įvairių NVO 

darbuotojais, reguliariai dirbančiais su bedarbiais 

asmenimis ir padedantiems jiems sėkmingiau 

integruotis į darbo rinką. 

Šiems NVO darbuotojams buvo pristatyta teorija 

apie Emocinį intelektą ir su jais išbandyti keli 

sukurti pratimai. Atsiliepimai apie teoriją ir pratimus 

buvo labai teigiami – NVO darbuotojai įvertino 

mokymo modulius kaip inovatyvius ir naudingus 

sėkmingesnei bedarbių integracijai į darbo rinką. 

Jie taip pat išreiškė savo norą integruoti JEC mokymo 

modulius į savo organizuojamų darbo klubų veiklas. 

 

ISPANIJA 

Du partneriai iš Ispanijos Acción Laboral ir FyG 

Consultores         jau pradėjo pilotinį išbandymą su bedarbiais 

asmenimis. FyG Consultores organizavo užsiėmimus 

nuotoliniu būdu dėl COVID-19 apribojimų. 

Organizacija pravedė du renginius, skirtus pritraukti kiek 

įmanoma daugiau dalyvių. Renginių metu buvo pristatyta ir 

teorija, ir pratimai. Renginių dalyviai mokėsi apie emocinio 

intelekto įtaką įsidarbinimo galimybėms linksmu būdu 

atlikdami pratimus. Kitais mėnesiais jiems bus pravesta 

daugiau užsiėmimų siekiant didesnio poveikio dalyviams. 



ACCION LABORAL 
 

Acción Laboral pradėjo organizuoti skirtingų tipų pilotinio 

išbandymo užsiėmimus bedarbiams, kurie laiko emocinį 

intelektą svarbia priemone, galinčia pagerinti jų įsidarbinimo 

galimybes. 

Prie projekto veiklų prisijungė ir Ispanijos Raudonasis 

kryžius, išmokdamas, kaip taikyti ir tobulinti Job Emotions 

Club projekto priemones ir organizuodamas užsiėmimus 

savo klientams, pritaikydamas projekto medžiagą pagal jų 

poreikius integracijai ir įsidarbinimui. 

Visi užsiėmimai buvo organizuoti taip, kad apimtų ir teorinius 

aspektus ir praktinę pusę su interaktyviais pratimais ir 

žaidimais, taip suteikiant dalyviams galimybę geriau suprasti 

kaip gebėjimai, priklausantys asmeniniam/vidiniam ir 

tarpasmeniniam intelektui, gali jiems padėti! 
 
 

 
 
 

 

ITALIJA 
 

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (CSC) organizavo JEC 

mokymo modulių pilotinio išbandymo užsiėmimą su grupe švietėjų, 

žmogiškųjų išteklių darbuotojų ir projektų vadovų, dirbančių 

pagalbos įsidarbinant srityje. Užsiėmimas buvo organizuotas vasario 

17 d. internetinio seminaro pavidale. Dalyviai daugiau išmoko ir 

pateikė savo atsiliepimus apie asmeninį/vidinį ir tarpasmeninį 

intelektą, bei jiems priklausančius gebėjimus ir kaip visa tai gali būti 

naudinga integracijos į darbo rinką procese. 



JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

 
Nepaisant pandemijos, JK, Merseyside Expanding Horizons 

organizavo pilotinio išbandymo etapą su įsidarbinimo konsultantais ir 

suaugusiųjų švietėjais. Užsiėmimai buvo pravesti nuotoliniu būdu su 5 

suaugusiųjų švietėjais ir įsidarbinimo konsultantais iš 

bendruomenės, su kuria aktyviai dirba MEH. Užsiėmimai buvo 

naudingi, nes buvo gauta rekomendacijų patobulinimams, kad mokymai 

būtų tinkamesni bedarbiams. MEH jau pradėjo rikti jaunus bedarbius 

dalyvauti antrame pilotinio išbandymo etape. 
 
 
 

 
 

 

| Tolesni žingsniai? | 
 

Job Emotions Club projektas jau artėja prie pabaigos – 

pabaigus pilotinius išbandymus projekto partnerių šalyse, 

pagal gautus atsiliepimus bus patobulinti mokymo moduliai. 

Tuomet rugsėjo mėn. Italijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir 

Jungtinėje Karalystėje bus organizuoti sklaidos renginiai. 

 

SEKITE NAUJIENAS! 



 

 
 
 

| Partnerystė | 
 

Šiame projekte dirba penkios skirtingos organizacijos iš keturių 

Europos Sąjungos šalių: 

 
Acción Laboral | ES 

(https://www.accionlaboral.com/en) 

Merseyside Expanding Horizons | UK 

(https://expandinghorizons.co.uk) 

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo 

Dolci | IT 

 
(https://danilodolci.org/) 

Socialinių inovacijų fondas 

| LT (https://www.lpf.lt/) 

FyG Consultores | SP 

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

 
 

Kontaktai 

 
Acción Laboral - 
Ispanija 

Miguel Ángel Vicario 
euprojects@acciolabo- 
ral.com 

 

 
FyG Consultores – 
Ispanija 
Fabián Gómez 
info@fygconsultores.com 

http://www.accionlaboral.com/en)
http://www.lpf.lt/)
http://www.fygconsultores.com/)
mailto:info@fygconsultores.com


Centro oer lo Sviluppo Creativi 
Danilo Dolci- Italija 
Antonella Alessi 
antonella.alessi@danilodolci.org 

 
 
 

Socialinių inovacijų fondas –Lietuva 
Zivile Vasiliauske 
zivile.vasiliauske@gmail.com 

 
 
 

 
Merseyside Expanding Horizons – 
JK 
Francesca Iaquinta 
francescaiaquinta@expandingho- 
rizons.co.uk 
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