MOJO NAUJIENLAIŠKIS
NAUJIENLAIŠKIS
Sveiki, skaitantieji pirmąjį projekto „Motyvacijos ir įsidarbinimo galimybių
paramos paslaugos (MOJO)“ naujienlaiškį. Kiekvieną mėnesį naujienlaiškyje
bus pateikiami projekto veiklų įgyvendinimo rezultatai ir svarbiausi įvykiai.
Leonardo da Vinči programos Naujovių perkėlimo projektas „Motyvacijos ir
įsidarbinimo galimybių paramos paslaugos (MOJO)“ pradėtas vykdyti nuo
2011 m. spalio mėn.
Pirmasis MOJO partnerių ir
koordinatorių susitikimas įvyko
2011 m. gruodžio 14 d. Focus
įmonėje, Birmingeme (Jungtinė
Karalystė).

Partneriams, kurie į susitikimą
atvyko gruodžio 13 dieną, Focus
įmonės darbuotojai suorganizavo
ekskursiją į Birmingemo miesto
centrą. Šaltą gruodžio vakarą
aplankėme įžymųjį Jaučio žiedą (Bull
Ring) su bronzine jaučio statula,
vaikščiojome po kalėdinę Frankfurto
mugę.

Partnerių susitikimą pradėjo Alex
Hicks pasveikinimo žodžiu, vėliau
Janett
Scully
pristatė
projekto
administravimo ir finansinio valdymo
taisykles, o Daniel Richards –
bendravimo priemones. Alex Hicks taip
pat supažindino partnerius su projekto
metodologijomis,
kurios
bus
naudojamos
projekto
veiklų
įgyvendinimo metu.

Popietę įvyko pirmasis MOJO valdymo
grupės susitikimas, kuris buvo skirtas
aptarti projekto darbų paketus. Graikijos
partneriai yra atsakingi už darbo paketą
Nr. 1 „Dabartinės praktikos apžvalga“.
Graikas Manos Andreadis iš Asset
Technology
organizacijos
pristatė
Dabartinės praktikos klausimyno pirminį
variantą
ir
klausimyno
pildymo
instrukciją, kuri buvo aptarta su visais
partneriais. Pristatytas klausimynas
turės
būti
naudojamas,
siekiant
apžvelgti dabartinę praktiką partnerių
šalyse.

Atlikę keletą nedidelių pakeitimų,
partneriai susitarė dėl galutinės
minėto klausimyno versijos, kuri bus
atsiųsta partneriams kitą savaitę po
susitikimo.
Popietės metu partneriai turėjo
galimybę apsilankyti dienos centre
„Focus
Birmingem“,
kuriame
teikiamos priežiūros ir užimtumo
paslaugos
kompleksinę
negalią
turintiems asmenims.

Rita Pinto iš Outra Margen
organizacijos (Portugalija) ir Pranas
Benikas iš VšĮ EDUKACINIAI
PROJEKTAI (Lietuva) kartu pristatė
siūlomą darbo paketo Nr. 5
„Rezultatų sklaida ir naudojimas“
projekto
rezultatų
sklaidos
ir
naudojimo planą. Po ilgų diskusijų
buvo nutarta, kad detalesnis plano
variantas bus atsiųstas partneriams
pakartotinai peržiūrai.

MOJO partnerių susitikimo metu
buvo sėkmingai atlikta pirmoji
privaloma
telefono
skambučių
stebėjimo sesija. Vyresnioji projektų
koordinatorė
Michael
Truman
(Jungtinės Karalystės Nacionalinė
agentūra)
stebėjimo
sesijos
pabaigoje pateikė išvadą, kad MOJO
projektas turėjo sėkmingą pradžią.

