
Sveiki, su Jumis ir vėl aš, Kristina Černius, Bay Path universiteto absolventė. Šį 

kartą pristatau Jums 23-ąjį skyrių „Moteris, daranti įtaką“ iš knygos „Įgyvendinti 

svajonę: praktinis vadovas suaugusioms moterims, siekiančioms aukštojo 

išsilavinimo“, kurią parašė Bay Path universiteto prezidentė dr. Carol A. Leary. 

—23 skyrius— 

Moteris, daranti įtaką 

Kas yra įtaką daranti moteris? Ji – tai ta, kuri žino savo įgūdžius, talentus, širdį ir 

protą ir naudoja šias žinias, kad pagerintų savo pačios ir kitų gyvenimus.  

Lina yra puikus pavyzdys. Narkotikai ir alkoholis sunaikino jos tėvus. Žmonės jai 

sakė, kad ji niekada nieko nepasieks. Ji metė mokyklą ir rado mažai apmokamą 

darbą, kur ji tiesiog atsakinėjo į telefono skambučius. Laikui bėgant, ji norėjo 

daugiau. Ji įgijo bendrojo ugdymo diplomą (GED) ir įstojo į universitetą. Ten ji 

susidraugavo su moterimis savo klasėje. Jos kreipėsi į Liną, kai joms reikėjo 

palaikymo ir patarimo. Jos laikė ją pavyzdžiu sau ir kitoms moterims. Lina jautėsi 

pasitikinti savimi. Jos karjera įsibėgėjo, ir ji tapo užtarėja kitų moterų, tokių  kaip ji 

pati. „Tik pažiūrėkite į mane DABAR!“ - sako ji. 

Taip, mes galime pakeisti pasaulį. Bet kaip? Bendravimas, lyderystė, finansai, 

bendruomenė ir labdaros veikla. 

 



Pirma, bendravimas. 

Dr. Leary buvo beveik penkiasdešimt metų, kai ji pradėjo jaustis patogiai kalbėdama 

viešai. Tapusi Bay Path universiteto prezidente, ji privertė save kasdien bendrauti su 

savo darbuotojais ir fakultetu, patikėtinių taryba, absolventais, studentais ir 

bendruomenės organizacijomis. Kiekviena patirtis ugdė jos sugebėjimus ir didino 

pasitikėjimą savimi. 

Ir kiekviena karjera apima rašymą, pradedant elektroniniais laiškais ir baigiant 

popierinėmis jų versijomis bei ataskaitomis. Kuo daugiau rašysite ir gausite 

atsiliepimų apie tai, ką parašėte, tuo stipresnis jūsų balsas taps pasaulyje. Nors jūs 

galite nekęsti tų kursinių darbų rašymo ar kalbėjimo paskaitų metu, pasinaudokite 

kiekviena galimybe, kad taptumėte ta įtaką darančia moterimi, kuria jums lemta būti. 

Antra, lyderystės įgūdžiai. 

Ar jūs organizuojate savo šeimos veiklą? O, gal planuojate renginius ar dirbate su 

kitais, siekdami tikslų? Jei taip, jūs vadovaujate. Lyderystė - tai supratimas, ko reikia 

norint įgyvendinti tikslą, o paskui - ryžtas, delegacija ir komandinis darbas, kad 

pasiektume tą tikslą. Tai yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Kuo daugiau 

praktikuojamės, tuo geriau mums sekasi. 

Pasinaudokite kiekviena proga tobulinti savo lyderystės įgūdžius. Ieškokite 

seminarų moterų organizacijose, jūsų darbo vietoje ir koledže. Savanoriškai 



organizuokite renginius ar lėšų kaupimo akcijas. Jei įvykiai pakryps ne taip, kaip 

tikėjotės, žinosite, ką kitą kartą reikia padaryti geriau!  

Trečia, finansai. 

Tai yra esminės žinios, kurių daugelis moterų neturi. Finansai, bankininkystė, 

investicijos, nekilnojamasis turtas, hipoteka, paskolos, draudimas, pensijų fondai, 

išmokos ir kitos finansinės priemonės gali atrodyti gluminančiai, tačiau labai svarbu, 

kad mes jas suprastume. 

Yra siaubingų istorijų apie moteris, likusias be pinigų sau ar savo šeimai, nes jos 

nesuprato taupomųjų sąskaitų, draudimo ir pensijų fondų. Nepriklausomai nuo jūsų 

aplinkybių, žinios apie finansinius reikalus ir tai, kaip savarankiškai juos 

susitvarkyti, apsaugos jus ir jūsų šeimą. 

Galiausiai, žinojimas, kaip panaudoti pinigus, yra naudingas tiek jums, tiek ir 

pasauliui. Tyrėjai nustatė, kad 90 proc. moterų reinvestuoja pinigus į savo šeimas ir 

bendruomenes, palyginti tik su 30–70 proc. vyrų. 

Ketvirta, dalyvavimas bendruomenėje. 

Pagalba bendruomenei teikia didelį pasitenkinimą. Mes mokomės padėdami 

kitiems. Mes galime suorganizuoti komitetą ar pasisakyti prieš grupę žmonių, arba 

motyvuoti kitus, kad mūsų bendruomenės taptų geresnės. Daugeliu aspektų mums 

tai naudinga. Moterys, darančios įtaką, keičia kitų žmonių gyvenimus.  



Penkta, labdaros veikla. 

Daugelis mano, kad norėdami būti filantropu privalote įnešti tūkstančius dolerių. 

Netiesa. Organizacijos vertina net ir labai mažas, vos keleto dolerių, dovanas. Kai 

jūs, kad ir labai nedaug, atiduodate tikslams, kurie paliečia jūsų širdį, jūs žinote, kad 

keičiate pasaulį. 

Kodėl svarbu būti moterimi, darančia įtaką? Tai paprasta. Mes pageriname savo, 

savo šeimų, darbo vietų ir bendruomenių gyvenimą. 

Niekada nepamirškite kelionės - kur pradėjote, kur norite būti ir ką norite padaryti 

įgiję aukštąjį išsilavinimą. Galite siekti žinių vardan žinių, o taip pat galite siekti 

žinių vardan pasaulio. 

Pasirinkimas yra jūsų. 

 

 


