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THE MOJO NAUJIENLAIŠKIS
Sveiki, skaitantieji projekto „Motyvacijos ir įsidarbinimo galimybių paramos
paslaugos (MOJO)“ naujienlaiškį. Šis naujienlaiškis apima bei atskleidžia projekto
veiklų įgyvendinimo pažangą ir pagrindinius įvykius.

Pirmasis
projekto
partnerių
ir
koordinatorių susitikimas įvyko 2011
metais gruodžio 14 dieną (trečiadienį).
Susitikimas įvyko Focus Enterprises
organizacijoje, įsikūrusioje Birmingeme,
Jungtinė Karalystėje.
Pirmasis MOJO projekto veiklos plano
uždavinys jau yra įgyvendintas.
Manos Andreadis iš Asset Technology
(Graikija) pristatė pirminę klausimyno ir
pildymo instrukcijų versiją ir pakvietė
visus partnerius aktyviai diskusijai,
pirmojo susitikimo Birmingeme metu.
Partneriai aktyviai dalyvavo diskusijose
susitikimo metu bei laikėsi užsibrėžtų
įvykdymo terminų. Manos su kolegomis iš
Asset Technology sugrupavo,
palyginimo ir
išanalizavo visas
partnerių užpildytas
anketas ir parengė
nuoseklią bei išsamią
apžvalgą, kurioje atskleidžiama visų projekto
partnerių dabartinė bedarbystės situacija
partnerių šalyse. Dabartinės apžvalgos
ataskaita
identifikuoja
ilgalaikiams
bedarbiams teikiamos pagalbos tipus,

intensyvumą ir dažnumą. Ataskaita
atskleidė sunkumus, kurie išryškėjo
daugelyje šalių išgyvenant ekonominį
nuosmukį. Šioje apžvalgoje buvo
aptariamas ir teigiamas MOJO
projekto poveikis, kuris gali padidinti
motyvaciją dirbti daugeliui partnerinių
šalių ilgalaikių bedarbių.

Dabartinės apžvalgos ataskaita yra
prieinama kiekvienai partnerinei šaliai,
o taip pat ją galima atsisiųsti iš
partnerių
internetinės
svetainės
(www.edupro.lt) bei Leonardo da Vinči
ADAM internetinėje svetainėje.
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Kovo 19 dieną (2011) partneriai dalyvavo
organizuotuose pagal MOJO metodiką. Mokymai
organizacijoje Birmingeme (Jungtinė Karalystė).
mokymo procesas ilgalaikiams bedarbiams,
Motyvacijos žemėlapio naudojimas.

3 dienų mokymuose,
vyko Focus Enterprises
MOJO - tai intensyvus
kurio pagrindas yra

Alex Hicks iš Focus
Enterprises
organizacijos
ėmėsi
vedančiojo
mokymų
vadovo
pozicijos
trims
mokymų dienoms. Mokymų tikslas
buvo detaliai paaiškinti mokymų eigą ir
įgalinti dalyvius perteikti mokymų
medžiagą. Siekiant šio tikslo partneriai
tapo ilgalaikiais bedarbiais, su kuriais
partneriai susiduria savo profesinėje
veikloje.

MOJO Procesas
Vizualizacija
Troškimas
Motyvacija
Veiksmas
Inovatyvumas
Kliūtys

Priežastys, dėl kurių buvo pasirinktas
būtent toks mokymų vedimo stilius:

pradeda judėti

1) Įgalinti partnerius pamatyti visą
darbinį procesą iš šalies.
2)

Siekis
sukurti
galimybę
perteikti kuo daugiau veiklos
metodų, kurie bus naudojami
darbe su paramos gavėjais.
MOJO Procesas – Instruktavimo ratas
Ilgalaikio
bedarbio
požiūriu
In

MOJO Procesas – Instruktavimo ratas
Atkreipkite
dėmesį!

Tegul ratas

3) Siekiant suprasti, kaip MOJO
procesas gali būti įgyvendinamas
partnerių
ir
paramos
gavėjų
situacijoje.
Buvo išsamiai pristatytos ir aptartos
tipinės darbinės situacijos bei
galimos kliūtys, siekiant efektyvaus
MOJO programos įgyvendinimo.
Mokymų vadovų ir klientų
mokymų medžiaga (išversta į
partnerių kalbas) bus prieinama
pilotinių mokymų metu, kurie
planuojami 2012 m. lieposrugpjūčio mėn.

