
 

YOCAIT projekto nauda 
 

Dviejų metų partnerystės tikslas yra 

pasikeisti verslo pradėjimo ir vadybos 

praktine patirtimi, o taip pat kūrybinio 

darbo metodais amatų vystyme ir 

prekyboje tarptautiniu lygiu. Projektas 

šiuos du aspektus sujungia ir remia 

socialiai remtinų moterų verslumo 

skatinimą naujovišku būdu. Šios 

moterys turėtų įgyti naujų galimybių 

kurti  verslumą naudojantis savo 

kūrybiniais įgūdžiais tam, kad 

papildomai uždirbtų ir tai darytų  sau 

patogiu laiku, taip pagerindamos savo 

darbo ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyrą. Daugiau informacijos 

mūsų internetiniame puslapyje  

http://businessthroughcreativityyocait

.weebly.com/ 

Informationstechnologie-
Lösungen 

TURINYS 

 

Apie YOCAIT projektą 

 

YOCAIT projekto nauda 

 

Kultūrų mugė 

“Švęskime Kalėdas” – 

Kalėdų tradicijos partnerių 

šalyse 

 

YOCAIT projekto partnerių 

pristatymas 

 

 

NAUJIENOS 

Sveiki atvykę į YOCAIT 

projekto tinklalapį 

http://businessthrough

creativityyocait.weebly.

com/ 

 

2-asis projekto susitikimas 

įvyks 2011 metų vasario 9-11 

dienomis Samokove, 

Bulgarijoje. 

 

Naujasis kalėdinis 

asortimentas internetinėje 

Stoff-Kreationen 

parduotuvėje  

Daugiau informacijos 

adresu:  

www.stoff-kreationen.de  

 

 

Jus sveikina pirmasis YOCAIT naujienlaiškis! 

Europinį projektą „Tu gali tai 
padaryti! – moterų 
motyvavimas turėti savo 
verslą“ [You can do it! – 
motivate women to have 
own businesses‘‘(YOCAIT)]  
finansuoja Europos Sąjungos 
Grundtvig mokymo 
partnerystės programa. 
Projekto komandą sudaro 
devyni partneriai: Čekija,  

Turkija, Vengrija, Lietuva, Prancūzija,Vokietija, Bulgarija, Italija ir Estija. 
 



 
 

YOCAIT naujien laiškis bus 
publikuojamas kas ketvirtį. 
Kiekviename leidime mes 
pristatysime šalies specifinius 
amatus ir tradicines darbo 
technikas.Tai leis Jums susipažinti 
su šalimis iš kūrybinės pusės ir 
turės įtakos Jūsų darbui. 
 

Pirmasis  susit ik imas 

Leipcige  

 

Pirmasis projekto susiti-

kimas įvyko 2010 metų 

spalio 4-6 dienomis Leipcige, 

Vokietijoje. 

Trijų dienų susitikimo metu 

tarp įvairių studijų buvo 

įtraukti ir apsilankymai 

kūrybinėse dirbtuvėse Leip-

cigo mieste. 

 

***  
 

Europinio projekto partneriai 

turėjo galimybę aplankyti 
Keramikwerstat t  

andrea dor ia  e .V . ,  kur 

yra atidarytos įvairios 

keramikos dirbtuvės 

vaikams ir suaugusiems, 

kaip RAKU dirbtuvės - 

kuriose naudojama speciali 

degimo technika,atkeliavusi 

iš Japonijos, arba dirbtuvėse 

skirtose neprofesionalams 

eksperimentuoti su moliu ir 

glazūra. 

URL: www.andrea-doria-

ev.de/home.html 

 

***  
 

Ponia  S iegr id  Mül ler , 

internetinės parduotuvės 

„Stoffkreationen“ savininkė 

buvo pakviesta pasidalinti 

patirtimi apie tai, kaip kūrė 

savo mažąją internetinę 

parduotuvę.  
URL:  

www.shop-014.de/shop-

landtraum.html 

 

 

Kultūrų mugė 

Čekijos Respublikos kalėdiniai papuošimai 

Gruodžio 5 dieną su Šv. 
Nikalojumi, Angelu ir Velniu, 
kuris aplanko vaikus, kad 
įvertintų jų gerus ir blogus 
darbus, į Čekiją atkeliauja 
tradicinė kalėdinė atmosfera. 

Gruodžio 24 dieną 

švenčiamos Kūčios. 

Senovėje žmonės 

pasninkaudavo visą 

dieną tam, kad vakare 

pamatytų auksinę 

kiaulę. Šiandien Kalėdų 

pietums žmonės valgo 

karpį su bulvių 

salotomis. Po eglute 

kiekvienas randa 

dovanų nuo Kalėdų 

Tėvo. 

http://www.andrea-doria-ev.de/home.html
http://www.andrea-doria-ev.de/home.html


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmasis  

susit ik imas 

Leipcige  
 

 

Ponas W ennemar de  

W eldige  iš Leipcigo  

miesto  verslo vystymo 

departamento informavo 

projekto įžanginio 

susitikimo dalyvius apie 

reikalavimus kuriant 

smulkaus verslo įmones 

bei įvairias dotacijas. 

 

 

 

***  
 

Sesuo Gudrun i š  

Naomi  e .V .  pasveikino 

projekto YOCAIT dalyvius 

„„Kreativstube„„ 

(kūrybiniame kambaryje). 

Naomi e.V. siūlo kūrybinius 

užsiėmimus socialiai 

remtinoms moterims. 

Tikslas – remti jų socialinę 

integraciją į visuomenę, 

kelti  norą dirbti kūrybiškai 

ir skatinti naudoti savo 

laiką prasmingai. 

URL: http://www.naomi-

leipzig.de/   

 

 

***  
W erkstat t  des L ich ts , 

maža parduotuvė 

gaminanti žvakes, buvo 

pristatyta, kad suteiktų 

žinių apie amatų verslo 

įkūrimą. Ponui Wolf taip 

pat priklauso papildoma 

internetinė parduotuvė, 

kurioje besidomintys 

žmonės gali įsigyti 

įvairiausių rūšių žvakių. 

URL:http://shop.werkstatt-

des-lichts.de/). 

 

Kalėdų tradicijos Bulgarijoje 

Budnik simbolizuoja Gyvybės Medį – Visatos 

archeotipišką įvaizdį. Protėviai tikėjo, kad 

Budnik pelenai įgauna magiškų galių. Jie 

buvo išbarstomi dalimis po javų laukus – kad 

apsaugotų derlių; jie dėdavo žiupsnelius į 

naminių gyvulių maistą, kad šie būtų sveiki ir 

vaisingi. Kai Budnik uždegdavo, šeimos galva 

turėdavo išeiti į lauką ir garsiai pakviesti 

Dievą prisijungti kartu: „Ateik, Dieve, ir  

pavakarieniauk su mumis!“ 

  

Kūčios Bulgarijoje yra vadinamos 

Bugni vecher. Pagal senas 

bulgariškas tradicijas, vienas 

nevedęs vyras šeimoje turėdavo 

išpjauti didžiulį gabalą medžio, 

apvynioti jį baltu audeklu ir įnešti 

į namus.Tas medienos gabalas 

buvo vadinamas Budnik (budeshte 

bulgariškai reiškia ateitis).  

Budni vecher metu meniu yra 

turtingas,bet susideda tik iš 

vegetariškų patiekalų. Jų skaičius 

turi būti nelyginis, bet nemažiau 7 

patiekalų – paprikos kimštos 

pupelėmis arba poro gabalėliais; 

suktinukai padaryti iš kopūstų ar 

vynuogių lapų, senos pupelės, 

džiovinti vaisiai, medus, graikiniai 

riešutai. Nepamirškime česnako! Jis 

nuveja velnio sielą, kuri gali 

nuspręsti prisidėti kartu. 

 

Protestantų Moravijos bažnyčia Aukštutinėje 

Lužicoje sukūrė „Herrnhuter Stern“. Pagal 

seną paprotį žvaigždė yra paruošiama šeimos 

ir draugų rate ir pakabinama pirmąjį Advento 

sekmadienį. Prieš 150 metų vienas mokytojas 

pradėjo žvaigždę daryti iš kartono ir 

popieriaus kaip šviečiantį daiktą. Greitai 

mokiniai patys darė žvaigždes, tai padėjo 

jiems sutrumpinti gyvenimą internatinėje 

mokykloje, būnant toli nuo tėvų per Kalėdų 

laikotarpį. 

Vokiečių tradicinis kalėdinis papuošimas „Herrnhuter Stern“ 

Kaip pasigaminti „Herrnhuter 
Stern“? Apsilankykite 

http://businessthroughcrea
tivityyocait.weebly.com/ 

http://www.naomi-leipzig.de/
http://www.naomi-leipzig.de/
http://shop.werkstatt-des-lichts.de/
http://shop.werkstatt-des-lichts.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MESEV aktyviai 

dalyvauja švietime ir 

mokymuose atostogų metu, 

taip pat siūlo vadybos 

seminarus ir konsultacijas 

suaugusiems. MESEV yra 

aktyvus vietiniuose, 

regioniniuose ir tarptautiniuose 

projektuose. Daugiau 

informacijos galima rasti  

www.mesev.org   

Kontaktinis asmuo: 

Mr. Hasan Er 

Informationstechnologie-
Lösungen 

Tolimesnė informacija apie 

projekto veiklą, o taip pat 

apie partnerius. 

http://businessthrough

creativityyocait.weebly.

com/ 

 

 

Prašome apsilankyti mūsų 

tinklalapyje 

http://businessthrough

creativityyocait.weebly.

com/kur rasite tolimesnį 

aprašymą apie savitus šalių 

Kalėdų šventimo papročius, 

taip pat apie tradicinius 

amatus. Be to tinklalapyje 

Jūs surasite keletą patarimų, 

kaip sukurti gražius 

kalėdinius papuošimus. 

 

Jeigu Jūs norite 

bendradarbiauti su mumis 

šiame projekte, prašome 

susisiekti su koordinatore 

Ms. Aurelija Grinkeviciene 

agrinka@yahoo.com   

 

 

Mes džiaugiamės Jūsų 

kūrybiniu įnašu į projekto 

turinį ir internetinio tinklo 

plėtojimą amatų srityje 

europiniu mastu. 

 

Wisamar 

Bildungsgesellschaft mbH 

Heinrichstrasse 39/41 

04317 Leipzig 

Germany 

www.wisamar.de  

European Partnership 

 Wisamar 

Bildungsgesellschaft yra 

Leipcige, Vokietijoje. Vykdo 

konsultacijas, koordinuoja 

švietimo projektus pagrinde 

Europos lygiu, taip pat rūpinasi 

del mokymo ateityje. Daugiau 

informacijos galima rasti  

www.wisamar.de   

 

Kontaktinis asmuo: 

Ms. Eszter Csepe 

 Agentūra GAIA yra 

pilietinė, siekianti platinti naują 

požiūrį į  aplinkosaugą, lygias 

teises ir alternatyvų 

vartotojiško gyvenimo stilių. 

Daugiau informacijos galima 

rasti  www.quovadisfemina.cz. 

 

 

Kontaktinis asmuo: 

Ms. Marie Haisová 

Notars fondo misija yra stiprinti 

ir vystyti moterų įmones 

kooperuojantis su 

nevyriausybinėmis orga-

nizacijomis, firmomis ir 

savanoriais rengiant mokymus, 

programas, partnerystės ryšius, 

tinklus ir kt. Daugiau 

informacijos galima rasti  

www.notars.hu  

 

Kontaktinis asmuo: 

Ms. Ildiko Sarkozy 

 Eurogems 

yra nepelno siekianti 

organizacija. Jos tikslas yra 

vadovauti veikloms , kurių metu 

jaunesnieji ir suaugę gali surasti 

patys save, pažinti vienas kitą ir 

socializuotis pilietinėje 

visuomenėje.Tai remia ICT ir 

media. Daugiau informacijos 

galima rasti  www.eurogems.eu  

 

 

Kontaktinis asmuo: 

Mr. Simone Caramel 

Šakių Moterų Veiklos Klubo 

tikslas yra spręsti moterų 

užimtumo, kvalifikacijos ir 

socialines problemas, vystyti 

moterų saviraišką, skatinti 

savarankiškumą ir kūrybiškumą. 

Klubas organizuoja mokymus, 

kultūrinius renginius, parodas. 

 

 

Kontaktinis asmuo: 

Ms. Aurelija Grinkevičienė 

 Villanelle Reunion 

tikslas – pradėti ir vystyti 

švietimo programas 

partnerystėje su vietinėmis 

institucijomis. Asociacija 

vaidina aktyvų vaidmenį 

skatinant socialinį veiklumą ir 

kultūrinį gyvenimą vietinėje 

bendruomenėje. Daugiau 

informacijos galima rasti  

www.villanelle-reunion.fr   

Kontaktinis asmuo: 

Mr. Harry Malet 

 

Legal Protection Public Benefit 

Association su giliomis žiniomis 

ir patirtimi vadybos, 

ekonomikos ir teisės srityse, 

pasiryžę padėti tvirtam 

socialiniam, ekonominiam, 

kultūriniam ir švietimo 

vystymuisi. 

 

Kontaktinis asmuo: 

Ms. Irena Ignatova-Koen 

 

 
Mittetulundusühing Euro 

Kalliskivid dirba  socialiniame ir 

geografiškai neturinčioje 

palankių sąlygų kaimiškoje 

vietovėje. Ji  teikia pirmenybę 

vykdyti šviečiamąją veiklą ir 

mokymus atostogų metu 

vietinėje bendruomenėje. 

Organizacija dalyvauja kuriant 

EU projektus. Daugiau 

informacijos galima rasti: 

http://www.eurokalliskividmtu.

tk      

Kontaktinis asmuo: 

Mr. Christian Cappelletto 

 

http://www.mesev.org/
mailto:agrinka@yahoo.com
http://www.wisamar.de/
http://www.wisamar.de/
http://www.quovadisfemina.cz/
http://www.notars.hu/
http://www.eurogems.eu/
http://www.villanelle-reunion.fr/
http://www.eurokalliskividmtu.tk/
http://www.eurokalliskividmtu.tk/

