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v  F2F-Trust projekto dabartinis etapas  v Kas toliau? 
v Kas yra „F2F-Trust“ projekto koncepcijos mentoriai ir mentorystės 

programos dalyviai? v Kokie yra buvimo mentoriumi privalumai? 
v Kokie yra mentorystės programos dalyvio privalumai? 

v „F2F-Trust“ – Naujos galimybės nuotoliniam darbui 
 v Dalyvavimas „F2F-Trust“ e-mokymosi platformoje – kuo tai naudinga?

Kaip „F2F-Trust“ projekto komanda iki 
šiol įgyvendinome savo tikslus laiku: 
buvo atlikta poreikių analizė, sukurti e-
mokymosi kursai, e-mokymosi vadovas, 
sukurtas interneto portalas bei „Android“ 
mobilioji programėlė.  

Nepaisant to, mes ir toliau tęsiame projekto 
valdymo ir įgyvendinimo veiklas. Susitikimus su 
partneriais organizuojame ne kontaktiniu, bet 

nuotoliniu būdu – antrasis nuotolinis  itin produktyvus susitikimas įvyko 2021 m. balandžio 16 d. Mūsų 
svarbiausias siekis nuo sausio iki gegužės mėnesio buvo užtikrinti projekto plėtrą, o taip pat, kad 
įrankiai/metodai bei taisyklės palaikytų projekto 
tvarumą, pasitelkiant grįžtamojo ryšio sistemą. To 
siekiant, sukurta internetinio portalo grįžtamojo ryšio 
skiltis, kur pateikiamos gairės – du apklausų tipai, skirti 
mentoriams ir mentorystės programos dalyviams bei 
svetainės lankytojams. Visi klausimai skirti šioms 
tikslinėms grupėms prieinamų mokymosi ir projekto 
įrankių įvertinimui bei nustatyti galimą tolimesnį 
poreikį tobulinti pateiktą medžiagą. Lygiagrečiai šiam 
etapui mes paspartinome projekto sklaidos procesą, 
no rėdam i  pa s i e k t i  t i k s l i n ę  aud i t o r i j ą  i r 
suinteresuotąsias šalis bei efektyviai sukurti laukiamus 
projekto rezultatus.
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F2F-Trust  projekto dabartinis 
etapas
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Kas toliau?

"F2F-Trust“ projektu siekiama skatinti moterų solidarumą verslo 
srityje bei raginti ekonomiškai  neaktyvias moteris, padedant 
patyrusiems mentoriams, įsteigti savo namuose veikiantį mikro 
verslą.

Atsižvelgiant į šią filosofiją mūsų mentoriai ir mentorystės programos dalyviai 
yra žingeidžios, norinčios tobulėti, entuziastingos, talentingos ir kvalifikuotos 
moterys, atviros saviugdai. Mes taip pat galime apibrėžti savo tikslinę grupę 
kaip brandžias moteris, kurios perduoda savo žinias ir gyvenimo patirtį 
rankdarbius gaminančioms moterims.
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Kas yra „F2F-Trust“ projekto koncepcijos mentoriai ir 
mentorystės programos dalyviai?

Projekto partneriai įgyvendins savo projekto sklaidos renginius 
nuotoliniu arba kontaktiniu būdu. Bet kuriuo atveju išsamūs 
paaiškinimai paskatins visuomenės informuotumą. Internetinio 
portalo ir mobiliosios programėlės vadovai bus platinami 
spausdintu arba elektroniniu formatu, siekiant efektyviau perteikti 
projekto informaciją dalyviams.

Yra daugybė buvimo mentoriumi privalumų. 
Mentorystė yra investicija į rentabilią ateitį ir į 
smulkaus verslo ar darbo jėgos sėkmę. Kaip mentorius 
galite tobulinti bendravimo ir asmeninius įgūdžius, 
toliau ugdyti lyderystės ir valdymo savybes, sustiprinti 
savo įgūdžius ir žinias, padidinti pasitikėjimą savimi ir 
motyvaciją, įgyti pripažinimą dėl turimų įgūdžių ir 
patirties, padidinti draugų ratą, pajusti gyvenimo 
pilnatvę ir asmeninį tobulėjimą, ir patobulinti daug 
kitų aspektų. 

Projekto partner ia i 
užtikrins, kad baigę kursus vartotojai pateiktų savo atsiliepimus, į 
kuriuos atsižvelgiant vyks atitinkamas visos sistemos tobulinimas.

Šiuo metu projekto intelektiniai produktai jau yra 
paruošti sklaidai „F2F-Trust“ projekto dalyviams. 
Praėję projekto nuotolinius kursus mentoriai ir 
mentorystės programos dalyviai bus pasiruošę 
virtualiam darbui bei virtualiai mentorystei.
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Kokie yra buvimo mentoriumi privalumai?



Kokie yra mentorystės programos 
dalyvio privalumai?

Mentorystė suteikia ugdytiniams neįkainojamų 
galimybių versle ir asmeniniame tobulėjime. 
Todėl Jums bus itin vertinga šalia savęs turėti 
patyrusį bei savo sritį išmanantį žmogų, kuris Jus 
atidžiai stebės, motyvuos, skatins ir ves pirmyn.

Mentorystės dėka mentorystės programos dalyviai, 
pasitelkdami įgytas žinias ir patirtį, galės pradėti savo 
rankdarbių verslą namuose.

Mentorystės programos dalyviai išmoks planuoti laiką 
darbui namuose, sužinos, kaip efektyviai valdyti laiką, 

taip pat galės išmokti naudotis IKT, o tai tikrai suteiks daugiau pasitikėjimo savimi. Mentorystės dėka 
ugdytiniai taip pat bus apmokyti, kaip naudotis internetinės rinkodaros įrankiais, kurie šiais laikais yra itin 
svarbūs, kadangi gali reikšmingai padėti populiarinti rankdarbius. Kalbant apie verslo perkėlimą į 
internetinę erdvę, gali kilti rizika ar susiduriama su nemaloniais dalykais, pavyzdžiui, biurokratinėmis 
procedūromis ir kitais aspektais, kuriems 
mentorius savo ugdytinius bandys paruošti.

Taigi ,  mentorystės programos dalyviui 
reikalingos žinios, patirtis, motyvacija ir 
svarbiausia – ryžtas. Mentorius visa tai jau žino ir 
mokys savo ugdytinius būtiniausių dalykų bei 
palaikys juos sėkmingo verslo kelyje.
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Tokiu būdu Jūs taip pat derinate darbą ir asmeninį 
gyvenimą, perduodate sukauptas žinias ir patirtį asmenims, 
kuriems taip pat reikia pagerinti produktyvumą, pasinaudoti 
nuolatinio reflektavimo galimybėmis ir dalytis žiniomis bei 
palaikyti psichologiškai. Be dabartinių žinių ir patirties, Jūs 
taip pat turėsite galimybę susipažinti su naujomis 
koncepcijomis bei įgyti naujų žinių. Ši prieiga vadinama 
mokymusi visą gyvenimą.

Be to, vadovaujantis „F2F-Trust“ filosofija, mentoriai gali 
gauti dalį mentorystės programos dalyvių verslo 
nuosavybės mainais už savo patarimus, tad mentorystė 
galėtų tapti pinigus generuojančia profesija.

Ar mes padidinome Jūsų susidomėjimą? Dalyvaukite e-
mokymosi kursuose, kad sužinotumėte daugiau ir – kodėl gi 
ne? – įgytumėte naują profesiją.
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„F2F-Trust“ – Naujos galimybės 
nuotoliniam darbui

Vienas pagrindinių „F2F-Trust“ projekto 
privalumų yra suteikiama galimybė 
dirbt i  nuotol iniu būdu.  Kadangi 
mentorių ir mentorystės programos 
dalyvių kontaktavimas daugiausia vyks 
naudojantis projekto platforma, tad 
visų modulių medžiagą bus galima rasti 
internete, o efektyvus mokymasis ir 
asmeninis tobulėjimas bus įmanomas 
net neišeinant iš namų.

Taigi moteris, gyvenanti regione ir gaminanti 
rankdarbius, galės nuotoliniu būdu sužinoti, kaip šią veiklą paversti sėkmingu bei pelningu smulkiu verslu. 
Tikslinei projekto grupei – šioms moterims darbas namuose gali būti labai patrauklus pasirinkimas, 
leidžiantis efektyviau derinti tiek namų ūkio veiklą, tiek ir įsitraukimą į darbo rinką. Galimybė dirbti 
namuose yra ypatingai svarbi vykstant pasaulinei COVID-19 pandemijai.

Šis portalas siūlo prieigą prie projekto metu sukurtos edukacinės medžiagos. Lankytojai galės pamatyti 
informaciją apie projektą (koncepciją, tikslus, metodus), projekto naujienlaiškius, partnerių kontaktinę 
informaciją, naudingas nuorodas bei e-mokymosi programos apžvalgą, t. y. atskirų modulių ir skyrių turinį, 
taip pat atrankos testą, kuris padės išsirinkti tinkamiausią modulį.

Prisijungę prie sistemos, besimokantieji 
turės galimybę pasirinkti modulius, įsigilinti į 
e-mokymų medžiagą, įsivertinti save testų 
dėka, naudodamiesi patogia e-mokymosi 
platforma. Projekto dalyviai taip pat turės 
prieigą prie mentorystės programos 
dalyviams ir mentoriams skirtų e-mokymų 
bei galimybę baigti visus modulius bei 
kiekvieno modulio pabaigoje atlikti testus, 
ga l i au s i a i  s ugene ruo j an t  ba i g imo 
pažymėjimą. Be to, portale yra forumas ir 
pokalbių kambarys.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą, susisiekite: VšĮ Inovacijų biuras

Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą, susisiekite: VšĮ Inovacijų biuras

Dalyvavimas „F2F-Trust“ e-mokymosi platformoje – kuo tai naudinga?

Finansuota Europos Sąjungos Erasmus+ programos, tačiau Europos Komisija ir Turkijos 
Nacionalinė agentūra negali būti laikomos atsakingomis už bet kokį jose esančios 

informacijos naudojimą.

„F2F-Trust“ projekto platforma yra potencialių ugdytinių ir mentorių bendradarbiavimo bei 
bendravimo vieta, kurioje mes teikiame e-mokymus šešiomis (anglų, turkų, lenkų, slovakų, 
rumunų bei lietuvių) kalbomis ir e-platformos galimybę. 


