
Nauji įgūdžiai profesiniam tobulėjimui ir savanorystei 

Informacinis – savanorių atrankos renginys 
2018-05-23, Šalčininkai 

Projekto Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0051 



Dienotvarkė 



10 min 

Susipažinimas 

Dalyvių lūkesčiai 

30 min 

Priemonės 54+   
projekto „Mokykis ir 
savanoriauk!“pristatymas 

15 min 

Projekte 
numatomos 
veiklos 

30 min 

Praktinė užduotis 
Dalyvio formų 

pildymas 

20 min 

Klausimai 
Artimiausi planai 
Apibendrinimas 
 

15 min 

Pertraukėlė 



Pranešėjos 
● Daiva Malinauskienė 

● Gileta Kierienė 



Susipažinkime 



Grupė 

● Kuo Jūs vardu? 

● Keliais žodžiais apie save 

● Kokie Jūsų lūkesčiai šiam 

renginiui? 

● Ko tikitės iš šio projekto? 



Mokykis ir savanoriauk!  
Nauji įgūdžiai profesiniam tobulėjimui ir savanorystei 

Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas  
54+ priemonės projektas,  

kurį įgyvendina: 
 

Projekto Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0051 



VšĮ „SOROS INTERNATIONAL 

HOUSE“ – vykdytojas 

 
● www.sih.lt  

● info@sih.lt  

● Tel. +370 600 20 636 

● Konstitucijos pr. 23A, Vilnius 

● Direktorė Daiva Malinauskienė  

 

 

 

Partneriai 

8 

M. Čiuželio labdaros ir paramos 

fondas - partneris 

 
● http://www.mcwealth.lt/imone/mc-

labdaros-ir-paramos-fondas 

● pasikalbekime@sidabrinelinija.lt  

● Tel. 8 800 800 20 

● Konstitucijos pr. 7, 13 a., Vilnius 

● Vadovas Marius Čiuželis 

 
 

Projekto trukmė: 24 mėn.  
2018-03-20 – 2020-03-19 
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Soros International House – projekto vykdytojas 

● Švietimo institucija, įsteigta 1993 m. 

● Pasaulinės kalbų mokymo ir mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo centrų 
organizacijos IHWO nariai (nuo 1993 m.) 

● Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 
nariai (nuo 1998 m.) 

● Nuo 1998m. – LR švietimo ir mokslo 
ministerijos patvirtintas užsienio kalbų 
mokytojų rengimo centras 

● 2003 m. – LR VRM patvirtintas valstybės 
tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo 
centras 

● 2005 m. – „Cervantes“ Instituto 
autorizuotas tarptautinių ispanų kalbos 
egzaminų centras 

 

● 2008 m. – autorizuotas „Pearson“ anglų 
kalbos testavimo centras 

● Nuo 2013 m. – tarptautinės EURORESO 
asociacijos narys 

● Nuo 2013 m. - akredituotas anglų k. 
testavimo centras valstybės tarnautojams  

● Nuo 2016 m. - LieDM asociacijos nariai 

● Nuo 2016 m. – pirmasis ir vienintelis 
CELTA (Certificate in Teaching English to 
Speakers of Other Languages) centras 
Lietuvoje! 

 



SIH – įdomūs ir naudingi: 

Mokome ir organizuojame kursus: 

● Anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, italų, 

portugalų, švedų, norvegų, kinų, japonų, 

turkų, rusų, lenkų, lietuvių kalbų 

Organizuojame: 

● PEARSON tarptautinius anglų kalbos 

egzaminus; 

● Vaikų vasaros stovyklas Lietuvoje ir 

užsienyje; 

● Pretendentų į valstybės tarnautojo 

pareigas užsienio kalbų testus. 

 

 

Rengiame: 

● Tarptautiniams Kembridžo egzaminams 
PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS; 

● JAV aukštųjų mokyklų stojimo testams 
TOEFL, TOEIC, SAT, GMAT, GRE; 

● Cervantes instituto DELE egzaminams; 

● 12 klasės anglų kalbos brandos egzaminui. 

Siūlome: 

● Kalbų ir universitetines studijas 
suaugusiesiems ir vaikams užsienyje; 

● CELTA kvalifikacijos tobulinimo kursą anglų 
kalbos mokytojams. 

 

 





SIH projektinė veikla 

Nuo 2000 m. dalyvaujame, inicijuojame ir koordinuojame 

tarptautinius bei nacionaliniu projektus: 

● suaugusiųjų švietimo,  

● senjorų ir migrantų mokymo,  

● aktyvaus pilietiškumo skatinimo, 

● inovatyvių mokymo metodikų kūrimo,  

● mokytojų kvalifikacijos tobulinimo,  

● kalbų mokymo ir pan. 

 

SIH koordinuojami projektai apdovanoti aukščiausiais 

įvertinimais, Europos kalbų ženklu (2012 m.), diplomais bei 

Europos Komisijos buvo išrinkti tarp geriausių suaugusiųjų 

švietimo ir kalbų mokymo projektų. 

 

 



Šiuo metu įgyvendinami tarptautiniai projektai:  

Erasmus+ programa / Strateginės partnerystės  

● SVMI / Senjorai savanoriai migrantų integracijai (2017 - 2019) 

 

● Parents4all / Parents for All(2017 - 2019) 

 

● KEEP 50+ - Knowledge Exchange in Entrepreneurship for  

People 50+(2016 - 2018) 

 

● ZOE - ZoonosesOnlineEducation(2016 - 2018) 

 

● TALES@home (Talking About Language and EmotionS at home) 

(2016 - 2018) 
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Šiuo metu įgyvendinami nacionaliniai projektai:  

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

projektai:  

 

● Mokykis ir savanoriauk! Nauji įgūdžiai profesiniam 

tobulėjimui ir savanorystei (2018 - 2020) 

● Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 

(TYKU2) (2018 - 2019) 

● Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų 

sukūrimas Lietuvoje (2017 - 2018) 
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2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova 

su skurdu“ priemonė Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“ 

 

 

 

 

 

Apie priemonę 54+ 

Projekto Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0051 

Šiek tiek istorijos: 

2016-05-09 – ESFA skelbia kvietimą teikti paraiškas. Parengiame 
sudėtingą paraišką ir kantriai laukiame... 

2016-11-25 – stabdomas paraiškų 
vertinimas 

2017-06-23 – atnaujinamas 
kvietimas teikti paraiškas. 
Paraišką tenka rengti iš 
naujo... 

2017-09-15 – 2018-02-14 – 
vyksta vertinimas 

2018-03-20 

VALIO!!! 



Laimėti nebuvo lengva ... 



Priemonės 54+ tikslas 

Sukurti palankias sąlygas 
vyresnio darbingo amžiaus 
asmenims  
įsitraukti į savanorišką veiklą 
ir ilgiau išlikti aktyviems 
darbo rinkoje 



Mokykis ir savanoriauk! 
Kam skirtas šis projektas? Kas gali būti projekto dalyviai? 

Gyventojai iš: 

Ukmergės rajono 

Širvintų rajono 

Vilniaus rajono 

Vilniaus miesto 

Šalčininkų rajono 



Mokykis ir savanoriauk! 
Projekte gali dalyvauti ... 

asmenys, kurie pirmąją dalyvavimo projekte dieną yra: 

Iki... 
Nuo 

55 m. 



Ką siūlome? 

Dalyvavimas mokymuose – nemokamas☺ 

• 36 val. (4,5 dienų) praktinius psichologinio 
konsultavimo mokymus ir įsitraukimą į savanorišką 
veiklą „Sidabrinėje linijoje“ 

• 120 val. (7,5 mėn.) skirtingų lygių anglų kalbos 
kursus 

• 16 val. (3,5 dienų) praktinius asmeninio tobulėjimo 
mokymus 



Apie pasirengimą 
savanorystei 



Praktiniai psichologinio konsultavimo telefonu 
mokymai ketinantiems išbandyti savanorystę 
„Sidabrinėje linijoje“: 

 

Apimtis: 4,5 dienos (36 val.); 

Vieta: pirmasis užsiėmimas (4 
val.) – Šalčininkuose (pagal 
dalyvių gyvenamąją vietą), kiti 4 
užsiėmimai (32 val.) – Vilniuje; 

Datos: nuo birželio mėn.,  
grafiką derinsimės iš anksto; 

Organizavimo tvarka: 3 grupės po 
13-14 asmenų, po 8 asmenis iš 
kiekvienos savivaldybės; 

 

Maitinimas (kavos pertraukos 
ir pietūs) bus apmokamas 

projekto lėšomis; 

Dalyviams bus išduodami 

mokymų baigimo 
pažymėjimai. 

 



Savanorių mokymų temos: 

➔ Savanorystė “Sidabrinėje linijoje” 

➔ Bendravimo su neįgaliais ir vyresnio amžiaus 
asmenimis ypatumai ir konfliktų valdymas   

➔ Streso valdymas ir profesinio „sudegimo“ prevencija  

➔ Įgalinimas kaip socialinė pagalba vyresnio amžiaus 
klientams   

➔ „Kitoks“ klientas: darbo su kultūriškai skirtingomis 
grupėmis iššūkiai 



Numatomos lektorės 

doc. dr. Rūta Sargautytė  

Daiva Juozapavičienė  

Giedrė Šavinienė 

Kristina Čiuželienė 



Tai nemokama draugystės, bendravimo ir 
pagalbos telefonu linija vienišiems, atskirtį ir 

izoliaciją išgyvenantiems garbaus amžiaus 
žmonėms 





Savanoriška veikla “Sidabrinėje linijoje” 

Trukmė ir apimtis:  

• 1 pokalbis / 0,5-1 val. per savaitę; 
• viso 70 val./asmeniui per 2 metų laikotarpį; 

Veiklos pobūdis:  
• pokalbiai telefonu su senyvo amžiaus asmeniu  
• senolių informavimas ir konsultavimas  
• bendruomenės senolių skatinimas naudotis „Sidabrine linija“, 

pagalba registruojantis 

Savanorių patiriamos išlaidos = 0; 

Savanoriams bus išduodami savanorystę patvirtinantys pažymėjimai. 



Savanorius priimanti 
organizacija 



Filosofija 
Tikime, kad nepriklausomai nuo amžiaus ar socialinės padėties, kiekvienas 
žmogus yra vertas gyvenimo, kurį norisi gyventi.  
 
Misija 
Padėti tiems, kurie negali savimi pasirūpinti patys. 
 
Vizija 
Tapti socialinių iniciatyvų kūrimo, vystymo, finansavimo ir plėtros centru, 
siekiančiu padėti labiausiai socialiai pažeidžiamoms mūsų visuomenės 
grupėms. 





Anglų kalbos 
mokymai 





Apie anglų k. mokymus 

Apimtis: 120 val., 2 kartus per savaitę po 2 val.; 

Trukmė: 7,5 mėn.; 

Preliminarios datos: 2018 06 – 2019 03; 2019 04 – 2020 02; 

Kursų vieta: Šalčininkuose, Vilniuje, Ukmergėje, Širvintose; 

Dalyvių skaičius: 70, po 14 asmenų iš kiekvienos savivaldybės; 

Mokymų organizavimo tvarka: grupės pagal anglų k. mokėjimo 
lygį po 8-9 asmenis; 

Dėstytojai: atvyks iš Vilniaus; 

Dalyviai bus aprūpinami vadovėliais;  

Dalyviams, išlaikiusiems baigiamąjį testą, bus išduodami 
mokymų baigimo pažymėjimai. 



Asmeninio 
tobulėjimo mokymai 



Dalyvių skaičius: 26, po 5-6 iš kiekvienos savivaldybės; 

Preliminarios datos: nuo 2019 m. kovo mėn. 

Tikslas: atskleisti asmens gebėjimus ir talentus ir įkvėpti 
tobulinimuisi bei savirealizacijai ☺ 

 

 

 



O dabar... 



Linksmoji dalis!  

Dokumentų pildymas 

 

 



Kam to reikia? 
Kodėl reikia pildyti formas? Teikti asmens duomenis? 

Atsakymas atmintinėje: 

● Projekto veikla yra finansuojama iš ES fondų lėšų. 

● Už renginio išlaidas ir projekto rezultatus yra atsiskaitoma Europos 
Komisijai.  

● Pagal Europos Komisijos reikalavimus, Lietuva turi atsiskaityti dėl 
projektuose dalyvaujančių asmenų priklausymo tikslinėms grupėms 
(atitinkamai yra sudaryta Jums pateikta anketa) ir turi būti užtikrinta 
galimybė identifikuoti tikrai egzistuojantį asmenį.   

● Asmens duomenis renkame tik su Jūsų sutikimu, kurį Jūs patvirtinate savo 
parašu anketoje. 

 

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013. 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų 
ministro įsakymu Nr. 1K-316. 
 

 



Tikslinės grupės požymiai 

1. Amžiaus apribojimas nuo 55m. iki senatvės pensijos 
amžiaus 
http://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/senatves_pensi
jos_amziaus_skaiciuokle  

2. Patvirtinimas: asmens dokumento kopija 

3. Gyvenamoji vieta – Šalčininkų, Ukmergės, Širvintų, 
Vilniaus raj., Vilniaus miestas 

http://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/senatves_pensijos_amziaus_skaiciuokle
http://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/senatves_pensijos_amziaus_skaiciuokle


Dalyvio pildomi dokumentai 

1. Dalyvio anketa – užpildoma ir pasirašoma vieną kartą 

2. Dalyvio asmens dokumento kopija – teikiama vieną 
kartą 

3. Renginio dalyvių sąrašas – pildomas ir pasirašomas visų 
dalyvių po kiekvieno renginio ar mokymų 

4. Savanoriškos veiklos darbo laiko apskaitos žiniaraštis – 
bus pateikiamas kiekvienam savanoriui individualiai, 
pildomas kaupiamuoju principu, tvirtinamas dalyvio ir 
atsakingo MClpf darbuotojo parašu. 



Pildome dalyvio apklausos anketą 



Anketos pildymas - 3.1. 



Anketos pildymas - 3.2. 



Anketos pildymas - 3.3. 



Anketos pildymas - 4 



Renginio dalyvių sąrašas 

Antroje pusėje esančioje lentelėje įrašykite savo vardą, 
pavardę ir pasirašykite 



Tyrimas 

   atliks tyrimą:  
kaip po dalyvavimo projekto veiklose  pakito Jūsų 
situacija darbo rinkoje :) 

 

Agentūros darbuotojai teirausis, ar baigus  
dalyvauti ESF veiklose ir praėjus 6  mėnesiams 
pagerėjo Jūsų padėtis  darbo rinkoje. 



Jūsų klausimai? 



Dėkojame už dėmesį 


