„JUDAM“
PARENGĖ:
PROJEKTO

VEIKLŲ

KOORDINATORĖ

ŽAVINTA

PAŠIULEVIČĖ

„JUDAM“ TIKSLAS
mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus
jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones,
atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.
Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis
15-29 m. jaunimas (800 jaunų žmonių) ir 50 bedarbių jaunuolių, kurie dalyvaus
savanoriškoje veikloje.

PLAČIAU APIE TIKSLINĘ GRUPĘ:
• yra iš sunkumus patiriančių šeimų;
• turi problemų su teisėsauga ar išėję iš įkalinimo įstaigų;
• auga globos įstaigose, ruošiasi iš jų išeiti arba jau yra iš jų išėję;
• serga priklausomybėmis;
• patiria pajamų ir kitus materialinius nepriteklius ar gyvena žemiau ar arti santykinės
skurdo ribos, žemo intensyvumo namų ūkiuose;
• SVARBU: NEREGISTRUOTI UŽIMTUMO TARNYBOJE (UT)

KODĖL NAUDINGA TINKLUI?
• bendri klientai – su jais papildomai iš projekto galės dirbti JGI koordinatorius, jei reikės psichologas,
socialinis darbuotojas, jaunuolis galės įgyti minkštųjų kompetencijų ir kitų reikalingų įgūdžių (siauros srities
specialistai bei partneriai).

• Su jaunuoliu dirbama individualiai, lanksčiai, atsižvelgiant į jo poreikius ir galimybes
• Jeigu žmogus nėra niekur neregistruotas – bus siekiama jį surasti, identifikuoti ir grąžinti į kurią nors iš
sistemų: darbo rinkos, švietimo ar pan.
• Projekte numatyta savanorystė (100 jaunuolių – 50 UŽT ir 50 NEET) mes sakome, kad savanorystė (JST)
jau yra paskutinis laiptelis iki darbo rinkos
• Bus siekiama spręsti jo tarpasmenines problemas, todėl tikėtina, greičiau įvyks pokytis
• Jeigu tam tikras tinklo atstovas matys kokią nors konkrečią problemą, galės pasidalinti su JGI ir tikėtina, kad
projekto rėmuose ją bus galima pradėti spręsti
• Įstaigų atstovai praplės savo tinklą, kurį galės panaudoti tiesioginiame darbe

• Koordinatorius dalinsis atsakomybėmis su tinklo atstovu, todėl jam bus lengviau

NAUDOS JAUNUOLIUI
PA S L A U G O S

FINANSINĖ IŠRAIŠKA

• - Konsultacijos su JGI koordinatoriumi;

• - PSD 38,74 eur/mėn

• - Siauros srities specialistai pagal poreikį (soc.
darbuotojas, psichologas, teisininkas, asmeninis
finansų konsultantas, kalbos mokytojas);

• - maitinimo išlaidos 2,08 eur/dienai 2-5 val – 80
asm 20 d. 6 mėn; 9,91 eur (5-7 val per dieną) –
20 asm, 20 d. 4 mėn

• - Asmeninių, tarpasmeninių kompetencijų
ugdymas (streso/konfliktų įveikimas, soc.
santykiai, problemų sprendimas)

• - kelionių išlaidos iki 30 eur/mėn (į savanoriškas
veiklas) – 83 asm

• - savanorystė (pagal JST) nuo 1 iki 6 mėn; 4-8
val/dieną, iki 25 val/savaitę, iki 100 val/mėn. Min
valandų skaičius per mėnesį – 80 val

• - apgyvendinimo išlaidos – iki 150 eur/mėn – 15
asm.
• - jeigu savanoris (kompensuojamos tai veiklai
atlikti reikalingos specialiosios priemonės iki 25
eur/mėn)

VEIKLOS, NUMATYTOS PROJEKTE
„JUDAM“
• Neaktyvių jaunuolių paieška, motyvavimas, socialinių gebėjimų ugdymas
• Asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymas (streso/konfliktų
įveikimas, soc. santykiai, problemų sprendimas)
• Dalykinių kompetencijų, reikalingų re-integruotis į švietimo/darbo rinkos sistemas
ugdymas (siauros srities specialistai – teisininkas, finansų konsultantas, karjeros
specialistas, psichologas, soc darbuotojas)
• Jaunimo savanoriška tarnyba (100 jaunuolių). (SVO, mentoriai, PO)

PARTNERĖS/SVO ORGANIZACIJOS
Gargždų atviras jaunimo centras
Vilniaus arkivyskupijos Carito alternatyvaus
mokymo centras
Elektrėnų kultūros centras

youthcenterdirector@gmail.com

Asmeninių, tarpasmeninių,
868497131 profesinių kompetencijų ugdymo

Brigita Jankauskaitė- Muhri

amc@vilnius.caritas.lt

Asmeninių, tarpasmeninių,
869882167 profesinių kompetencijų ugdymo

Remigijus Suslavičius

elektrenujgi@gmail.com;
kcelektrenai@gmail.com

Asmeninių, tarpasmeninių,
852854330 profesinių kompetencijų ugdymo

Inesa Gaudutytė

Panevėžio atviras jaunimo centras

Daiva Juodelienė

d.juodeliene@panevezioajc.lt

Asmeninių, tarpasmeninių,
861652340 profesinių kompetencijų ugdymo

Skuodo atviras jaunimo centras

Soneta Miltenytė

skuodojaunimas12@gmail.com

Asmeninių, tarpasmeninių,
844052700 profesinių kompetencijų ugdymo

VšĮ Gerumo rankos

Jurgita Sabeckytė

info@gerumorankos.eu

Asmeninių, tarpasmeninių,
865235118 profesinių kompetencijų ugdymo

Labdaros ir paramos fondas ,,Pagalbos
namuose tarnyba"

Jūratė Matikovienė

lc.slauga@gmail.com

867638333 Savanoriškos veiklos organizavimo

VšĮ Socialinis veiksmas

Justina Babušytė

mes@savanoriai.org

867094989 Savanoriškos veiklos organizavimo

Raseinių rajono kultūros centras

Inga Šatkauskienė

kultura@raseiniai.lt

Asmeninių, tarpasmeninių,
860621914 profesinių kompetencijų ugdymo

Joniškio Algimanto Raudonikio atviras
jaunimo centras

Juventa Jurgelienė

juventa.jurgeliene@gmail.com

Asmeninių, tarpasmeninių,
867828623 profesinių kompetencijų ugdymo

PROJEKTO PARTNERIAI
PA R T N E R I A I
( A S M E N I N I A I / TA R PA S M E N I N I A I )

• Gargždų AJC
• VA CARITAS (Alternatyvaus mokymosi
centras)

• Elektrėnų kultūros centras
• Skuodo AJC
• Panevėžio AJC
• VšĮ Gerumo rankos
• Raseinių raj. kultūros centras
• Joniškio Algimanto Raudonikio AJC

S AVA N O R I Š K O S V E I K L O S
O R G A N I Z AV I M O ( S V O )

• VšĮ Socialinis veiksmas
• LPF Pagalbos namuose tarnyba

TARPŽINYBINIS TINKLAS
Globos
namai

Vaiko
teisės

Probacijos
tarnyba

UT

JDC

AJC/AJE

Policija

Nakvynės
namai

NVO

NEET

• 800
• 50 iš jų įtraukti
į savanorystę

KIEKYBINIAI
RODIKLIAI
Iš viso per 24 mėn: 850 dalyvių
800 NEET
50 UT

UT

• 50
• Įtraukti į
savanorystę

ADMINISTRACINĖ PROJEKTO
KOMANDA/KONTAKTAI
• Laura Bačinskienė – projekto vadovė, laura.bacinskiene@jrd.lt; Tel. 8 631 43310
• Žavinta Pašiulevičė – projekto veiklų koordinatorė, zavinta.pasiulevice@jrd.lt; darbinis:
8 631 433 10 (pasikeis); asmen. 8 674 85711 (nedalinti)
• Eglė Jancevičienė – projekto metodininkė, egle.janceviciene@jrd.lt;
• Eglė Došienė – projekto metodininkė, egle.dosiene@jrd.lt ;

• Rūta Butavičienė – projekto finansininkė ruta.butaviciene@jrd.lt

