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Apie mus
Organizacija įkurta 2010-aisiais

skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą
programos principus, neformalaus švietimo, socialinių ir
profesinių įgūdžių tobulinimo srityje;
kurti neformalaus švietimo programas socialinės
integracijos ir socializacijos srityje dirbantiems
specialistams;
organizuoti mokymus ir rengti ir įgyvendinti
nacionalinius ir ES projektus socialinės gerovės kėlimo
srityje bei aktyviai dalyvauti žiniomis pagrįstos,
pilietinės visuomenės kūrimo procese.

Pagrindiniai veiklos tikslai: 

Organizacijos vienintelė dalininkė - Gintarė Černikienė,
dalininkų skaičius ir sudėtis per 2021 m. nesikeitė.

Mokytis. Tobulėti.
Kurti. 

Ginta
rė

Černik
ienė



Metų uždaviniai
Stiprinti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą
vaikams Šiaulių mieste;
Įgalinti kuo daugiau mokytojų ir kitų švietimo
darbuotojų taikyti skaitmeninius metodus  nuotolinio
ugdymo kontekste;
Nenutrūkstamai teikti suaugusiųjų švietimo paslaugas
kompiuterinio raštingumo, verslumo, anglų kalbos,
kūrybiškumo, pozityvios tėvystės ir kitomis temomis;
Stiprinti ilgalaikių bedarbių gebėjimus sugrįžti į darbo
rinką teikiant konsultavimo, informavimo paslaugas;
Tobulinti socialinių darbuotojų, jų padėjėjų ir kitų
specialistų kompetencijas dirbti su socialiai
pažeidžiamomis grupėmis, pasitelkiant inovatyvius bei
efektyvius tarptautinių projektų metu sukurtus
įrankius;
Stiprinti įstaigos tinklaveiką ir bendradarbiavimą su
partneriais tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu.
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Veiklos
rezultatai
2021

Vaikų neformalus
švietimas

Vaikų dienos centras

Vasaros atostogų stovyklos

2021-aisiais vykdėme vaikų neformaliojo
švietimo veiklą Šiaulių regione

2021-siais Vaikų dienos centre lankėsi 15
vaikų, skaičius metų eigoje keitėsi. Vaikams
teikiamos psichologo, socialinio darbuotojo
konsultacijos. Vaikai dalyvavo edukcinėse
programose, įsitraukė į tarptautinių projektų
veiklas, keliavo po Lietuvą ir stiprino
bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius.

2021-aisiais pirmą kartą surengta vasaros
stovykla vaikams "Emociukas". Dienos
stovykloje per STE(A)M veiklas emocinį
intelektą stiprino daugiau nei 80 vaikų.



Veiklos
rezultatai
2021

Mokytojų ir specialistų
švietimas

Socialinio darbo specialistai

Mokytojai

2021-siais 6 organizuotuose mokymuose
dalyvavo 108 socialinio darbo specialistai. 

Vykdėme mokymus mokytojams trijose
bendrojo lavinimo mokyklose Šiauliuose,
Joniškyje ir Ventoje. Kūrėme naujus metodus
nuotoliniam mokymo procesui gerinti.

Vyko nuotoliniai seminarai apie patyčias ir
smurtą, kuriuose dalyvavo 96 švietimo
specialistai. 



Veiklos rezultatai
2021

Suaugusiųjų švietimo ir
konsultavimo paslaugos

Neformalus suaugusiųjų
švietimas

Teikėme konsultavimo paslaugas
ilgalaikiams bedarbiams Panevėžio ir
N.Akmenės savivaldybėse, mokymo
paslaugas Joniškio rajono savivaldybėje

2021-aisiais teikėme kompiuterinio
raštingumo, verslumo, kūrybinio rašymo,
anglų kalbos ir kitų įgūdžių stiprinimo
paslaugas - mokymus. Stiprinome pozityvios
tėvystės įgūdžius šeimoms, patiriančioms
sunkumų auklėjant vaikus. 
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rezultatai
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Bendradarbiavimas ir
tinklaveika

Anna Lindh Foundation

2021-aisiais stiprinome jau užmegztas
partnerystes ir ieškojome naujų
bendradarbiavimo galimybių.

Aktyviai dalyvavome fondo veikloje, prisidėjome
organizuojant renginius, skaitėme pranešimus.

Let Her In
Tapome šio tarptautinio tinklo nariais. Pradėjome
aktyviai veikti Let Her In projektų klubo veikloje. 

Nacionalinis skurdo mažinimo
organizacijų tinklas 
Tapome tinklo nariais, siekdami stiprinti
bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis,
įsteigusiomis vaikų dienos centrus.
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rezultatai
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Renginiai

Baigiamoji "Play Your Role" konferencija

2021-aisiais įvyko daug ypač sėkmingų
renginių specialistams - mokytojams,
mokyklų bendruomenėms, švietimo pagalbos
specialistams

Praktinėje nuotolinėje konferencijoje 2021-
09-27 dalyvavo 46 specialistai, kurie mokėsi
praktikoje taikyti "rimtąjį" žaidimą "Among
all of us"
Konferencija "Nauji būdai senoms
problemoms spręsti: vaikų emocinis ir
socialinis ugdymas"
Mišriu būdu organizuotoje konferencijoje
dalyvavo 174 specialistai ir mokyklų
bendruomenių nariai. Specialistai išbandė
metodus ir įrankius smurto ir patyčių
problemoms spręsti.



Veiklos
rezultatai
2021

Renginiai
Virtualus globalaus jaunimo festivalis

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, kartu su
Anna Lindh fondu organizuotame renginyje
2021-06-18 pristatėme inovatyvius įrankius
darbui su vaikais ir jaunimu.

Metodinių priemonių paroda

Projektų mugė
Dalyvavome ŠMPF ir "Edukateka"
organizuotame nacionaliniame renginyje ir
pristatėme savo projektinę veiklą.

Šiaulių m. sav. Švietimo centro
organizuotame renginyje, kuriame dalyvavo
57 dalyviai, pristatėme savo parengtas
metodines priemones.



Projektai

Sukurta nuotolinio mokymosi
platforma mokytojams -
https://mooc.zaffiria.it/steamu
late/login/index.php
Programėlė "MyUniverse"

Sėkmingai užbaigėme projektą, turėdami daugybę
naujų ir inovatyvių rimtųjų žaidimų bei priemonių
mokytojams, skirtų kalbėti apie neapykantos
kalbą. Šis projektas Vidaus reikalų ministerijos
organizuotame  konkurse buvo apdovanotas kaip
geriausias 2017–2019 metų nusikaltimų ir kitų
teisės pažeidimų prevencijos projektas.

Steamulate Your School

Play Your Role



Projektai

Pradėjome projektą, kurio metu bus sukurta
kūrybiška pašto meno mokymų programa, skirta
padėti senjorams įveikti vienišumą ir izoliaciją
COVID-19 pandemijos metu.

Įpusėjus projektui, esame pasiruošę pristatyti
dokumentinį filmą bei animacinius filmukus,
skirtus kalbėti apie elektronines patyčias bei
neapykantos kalbą internete pačių vaikų akimis.

MailArt4Seniors

Voice



Projektai

Pradėjome projektą, skirtą prisidėti prie
internetinių patyčių, neapykantos mažinimo
tobulinant 6-14 m. vaikų, tėvų ir mokytojų
skaitmenines, medijų, asmenines, socialines ir
pilietines kompetencijas

 Paruošta metodologija apie žaliąsias miesto
erdves ir jų pritaikymą mokymuisi, taip pat šių

erdvių prieinamumo gerinimą žmonėms su
negalia. Parengta gerųjų praktikų partnerių šalyse

duomenų bazė.

DiGiPRO

Co-Education in Green



Projektai

Įpusėjome projektą, skirtą gerosios patirties
mainams tobulinant suaugusiųjų švietėjų
kompetencijas apie skaitmeninius istorijų
pasakojimo įrankius, kuriuos galima pasitelkti
darbe su suaugusiaisiais.

Įvyko partnerių susitikimas Lietuvoje, kurio metu
suaugusiųjų švietėjai dalinosi įgūdžiais ir
priemonėmis, gerinančiomis skaitmeninių
gebėjimų stiprinimą suaugusiems
besimokantiesiems.

CHAT2020

Keeping Up with the Digitalised
Adult Education



Projektai

Pradėjome naują projektą, kurio agrindinis tikslas -
padėti nuo COVID-19 nukentėjusiam mikro ir
smulkiajam verslui, įsikūrusiam Šiaurės ir Baltijos
šalių regionuose tobulinti suaugusiųjų skaitmeninius
įgūdžius.

Įvyko pirmasis projekto Expromed partnerių
susitikimas. Šio projekto esmė – rasti būdą, kuris

padėtų verslininkams labiau pasitikėti aukštąjį
išsilavinimą turinčiais studentais ir suteiktų jiems

galimybes ir perspektyvas verslo aplinkoje.

Cooperation in Competition

Expromed 



Projektai

Pradėjome naują projektą, kuriuo siekiame
sudaryti sąlygas 150 SUAUGUSIŲJŲ įsitraukti į
neformalųjį švietimą ir keitimąsi patirtimi, plėsti
savo kompetencijas ir ugdyti įgūdžius visą
gyvenimą bei mokytis kritiškai mąstyti.

Pradėjome projektą, kurio pagrindinė užduotis -
suaugusiųjų švietėjų žinių ir įgūdžių tobulinimas,
siekiant pasiūlyti ir palaikyti aukštą besimokančiųjų
sąveikos ir įsitraukimo į nuotoliniu būdu vedamas
pamokas ir užsiėmimus lygį, sukuriant interaktyvią
duomenų bazę su praktinėmis veiklomis.

Medijų raštingumas -
įveikiamas iššūkis (MECO)

T4T - Mokymo įrankiai
nuotoliniam ugdymui



Projektai
Lietuvoje

Smurto ir patyčių intervencijos
algoritmas bendrojo lavinimo

mokyklose
Šiaulių regione 2021-aisiais vykdėme aktyvią patyčių ir smurto prevenciją

mokyklose, pasitelkdami mokinius ir mokytojus, stiprinome pačių
mokyklose bendruomenės narių gebėjimus pastebėti, spręsti bei padėti

smurto ir patyčių situacijose. Paruošti Taikos ambasadoriai trijose
regiono mokyklose vykdė šviečiamąsias veiklas pagal Kanados patyčių

prevencijos modelį. 
 



2022-ųjų metų
veiklos kryptys -
uždaviniai

1 2 3 4
Didinti neformalaus

vaikų švietimo apimtis,
įtraukiant mažiau

galimybių turinčius
vaikus į STE(A)M veiklas

Stiprinti švietėjų
kompetencijas,

kuriant nuotolinę
praktinio mokymo(si)

platformą

Stiprinti švietimo bei
socialinio darbo

specialistų metodinių
išteklių bazę, kuriant

naujus įrankius ir
metodus

Užtikrinti nuoseklią ir
tvarią organizacijos

plėtrą, stiprinant
organizacinius pajėgumus

ir išteklius
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