
NAUJI GEBĖJIMAI – NAUJOS GALIMYBĖS

Finansuojama iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  
Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0007. 
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2014– 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ 
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 
8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR 
KOVA SU SKURDU“ 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖ 
„VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“

Utenos miesto vietos veiklos grupės 

2016-2022 m. vietos plėtros strategija

2016 m.
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PROJEKTAS ATLIEPIA

Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. plane numatytą 3.1.2.2. priemonę –
Suaugusiųjų socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimas panaudojant 
neformalaus švietimo galimybes. 

Projektas parengtas atsižvelgiant į Utenos miesto VVG 2016-2022 m. vietos 
plėtros strategiją, veiklų vykdymas numatytas Utenos miesto teritorijoje. 

Projekto įgyvendinimas prisideda prie: 
2-ojo tikslo „Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį 
darbo rinkoje“ 2.1. uždavinio „Didinti neaktyvių darbingų asmenų, ypatingai 
jaunimo, galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje“ 
2.1.2. veiksmo „Darbo rinkoje reikalingų įgūdžių ugdymas“ įgyvendinimo.
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PROJEKTO TIKSLAS

Padidinti neaktyvių darbingų asmenų galimybes 
įsitvirtinti darbo rinkoje, ugdant komunikacinius ir 
skaitmeninius įgūdžius.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Darbingi Utenos miesto gyventojai: bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs 
asmenys + apmokomi ir į projekto veiklas įtraukiami savanoriai.

PROJEKTO VADOVĖ 

Utenos kolegijos Projektų valdymo skyriaus specialistė Dalia Stunžėnienė
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Trukmė 14 mėn.

Nuo 2018-12-19 iki 2020-02-19

Biudžetas: 26 805,56 EUR

Projekto vykdytojas:

VšĮ Utenos kolegija

Partneris:

Neformalaus ugdymo centras

(NUC‘as)

Projektą finansuoja:

Europos socialinis fondas
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PROJEKTO VEIKLOS

Komunikacinių 
gebėjimų ugdymo 
konsultacijos

▪ 80 asm.

▪ Individualios 
konsultacijos po 2 
val.

▪ Iš viso 160 val.

Skaitmeninių 
gebėjimų ugdymo 
mokymai

▪ 60 asm. 

▪ 5 grupės po 16 val.

▪ Iš viso 80 val.

Komunikacinių 
gebėjimų ugdymo 
mokymai 

▪ 80 asm.

▪ 4 grupės po 12 val.

▪ Iš viso 48 val.

Skaitmeninių 
gebėjimų ugdymo 
konsultacijos 

▪ 60 asm. 

▪ Individualios 
konsultacijos po 2 
val.

▪ Iš viso 120 val.
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KOMUNIKACINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO MOKYMAI
Kaip efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti? Koks yra kalbos etiketas? Kaip kalbėti telefonu? - apie tai ir dar 
daugiau...

Mokymams įsigyta:

▪ Interaktyvus monitorius

▪ Kompiuterinės įrangos 
komplektai, 12 vnt. :
Planšetiniai kompiuteriai
Ausinės su mikrofonu
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SKAITMENINIŲ GEBĖJIMŲ 
ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI

Naudotis duomenų 
bazėmis, bendrauti 
virtualioje erdvėje ir 
klausytis aiškinimų 
įdomu, nors nauja 
informacija  kartais 
labai sunki ...



10



11



SAVANORIŲ MOKYMAI IR JŲ 
VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

▪ Savanorių mokymai, 40 val.

▪ Savanoriška veikla per bedarbių 
mokymus, 5 savanoriai, 60 val.

▪ Mokymų lektorė - Alina Plistkova
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PROJEKTO SAVANORIAI
Galimybė įgyti naujų žinių, saviraiškos būdas, naujos patirtys, geri darbai. Kas dar? 
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IŠŠŪKIAI
projekto vadovui: kaip laiku ir kokybiškai suplanuoti ir įvykdyti projekto veiklas?



16

IŠŠŪKIAI
mokymų lektorėms:
kad dalyviams būtų
įdomu ir naudinga .
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IŠŠŪKIAI
mokymų dalyviams: įsiminti, įtvirtinti naujus gebėjimus, juos panaudoti.



18

JAU PASIEKTI PROJEKTO REZULTATAI

Apmokyta:

Komunikacinių gebėjimų mokymuose 80 asm.- 100% siekiamo rezultato.

Komunikacinių gebėjimų individualiose konsultacijose 80 asm. – 100%

Skaitmeninių gebėjimų mokymuose 60 asm.- 100% 

Skaitmeninių gebėjimų individualiose konsultacijose 60 asm. – 100%

•Nauji gebėjimai leidžia tapti aktyviu darbo rinkos dalyviu. 

•Savanoriai padeda mokytis, kviečia įsitraukti į savanorišką 

veiklą.

•Asmeniniai pasiekimai atveria naujas galimybes, o kartu su 

kiekvieno dalyvio gyvenimo pokyčiais keičiasi 

Utenos miesto bendruomenė.
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NUSTEBINO
Didžiulė dalyvių asmeninė 
atsakomybė, atsakingas 
požiūris į mokymus
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PRIEŠ IR PO
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PRIEŠ IR PO
š
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INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ

Informavimas apie projektą  Utenos kolegijos tinklapyje  2018-12-21
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/585-prasideda-nauju-projektu-igyvendinimas

Informavimas apie projektą  Utenos kolegijos tinklapyje  2019-01-09
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/587-igyvendinamas-projektas-nauji-gebejimai-naujos-
galimybes

Informavimas apie projektą Utenos kolegijos Facebook 2019-01-15
https://www.facebook.com/UtenosKolegija/photos/a.224026150974599/2118743908169471/?typ
e=3&theater

Informavimas apie projektą  Utenos kolegijos tinklapyje  2019-02-26
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/622-savanoriu-mokymai

Informavimas apie projektą Utenos kolegijos Facebook 2019-02-26
https://bit.ly/2Kt7R98
Informavimas apie projektą Utenos kolegijos Facebook 2019-03-04
https://bit.ly/2MYFRfB

Straipsnis laikraštyje „Utenos diena“ 2019 m. kovo 2 d. Nr. 017 (2131), psl.5 
„Nauji gebėjimai – naujos galimybės“

Interviu vietiniame radijuje apie projekto tikslą, siekiamus rezultatus ir savanorystę
2019-06-19

https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/585-prasideda-nauju-projektu-igyvendinimas
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/587-igyvendinamas-projektas-nauji-gebejimai-naujos-galimybes
https://www.facebook.com/UtenosKolegija/photos/a.224026150974599/2118743908169471/?type=3&theater
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/622-savanoriu-mokymai
https://bit.ly/2Kt7R98
https://bit.ly/2MYFRfB

