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NOW – New Opportunities for Women er
samevrópskt tengslanet sem tengir konur á Íslandi,
Bretlandi, Frakklandi, Grikklandi, Írlandi, Kýpur,
Portúgal og Spáni. Tengslanetið vinnur að þróun á
námsefni til styrkja konur, sérstaklega konur af
erlendum uppruna, til að þróa færni og sjálfstraust
til að ná eigin markmiðum. Lykilatriði í þessu
verkefni er að skilgreina leiðtogafærni í sinni víðustu
merkingu. Við leitum góða ráða hjá konum sem eru
til forystu hver á sínu sviði og veltum fyrir okkur
hvaða eiginleika konur þurfa að þróa til að efla
sjálfstraustið, grípa tækifærin og taka stjórn á eigin
lífi, bæði í einkalífinu og úti á vinnumarkaðnum.

Við erum komin hálfa leið!

Saman sigrumst við á COVID-19!

Tíminn flýgur í góðum félagsskap! NOW er núna
komin hálfa leið með verkefnið! Við erum nú
reiðubúin til að kynna fyrsta hluta námsefnisins –
myndbönd þar sem tekin eru viðtöl við sextán konur
af erlendum uppruna sem allar eru leiðtogar á sínu
sviði, ásamt samantekt á algengum spurningum og
svörum. Þetta efni verður kynnt á vefsíðu og
LinkedIn síðu NOW. Aðilar innan tengslanetsins
vinna nú að því að þýða vefsíðuna á sex tungumál,
ásamt því að vinna að námsefni til leiðtogaþjálfunar.

COVID-19 hefur haft ómæld áhrif á alla
starfsemi síðustu mánuðina. Við sem vinnum
saman að NOW verkefninu erum þakklát fyrir
þann stuðning sem samstarfið hefur veitt
okkur á þessum erfiðum tímum.

NOW tengslanetið samanstendur af átta samtökum
sem öll hafa reynslu á sviði leiðtogaþjálfunar eða
kvenréttinda. Fylgdu okkur á samfélagsmiðlum til
að fá fréttir af verkefninu:
https://www.linkedin.com/company/36137394

Þrátt fyrir að við höfum ekki getað hist í
raunheimum, hefur okkur í þessu samstarfi
tekist að vinna þétt saman og fengið stuðning
hvert frá öðru. Reglubundin fjarfundarhöld og
heiðarleg og opinská samskipti eru lykilatriði
að góðu samstarfi. Samhliða því að finna leiðir
til að samstarfs í fjarvinnu höfum við þurft að
efla færni okkar í veftækjum og tólum og
tileinka okkur sveiganleika í verkefnastjórn og
fundarhaldi. Hjörtu okkar slá í takt, þrátt fyrir
að við séum í ólíkum tímabeltum!

