
Programos „Erasmus+“ 2021 m. 1 pagrindinio veiksmo konkurso II-ojo  termino finansuojamų trumpalaikių mobilumo projektų paraiškų suaugusiųjų švietimo srityje sąrašas

Eil. 

Nr.
Projekto numeris Įstaigos pavadinimas Projekto pavadinimas

 Organizacijos 

OID numeris
Adresas

Projekto 

trukmė
Santrauka

Skiriama dotacija 

(EUR)

1
2021-2-LT01-KA122-

ADU-000041729

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Suaugusiųjų švietėjų, dirbančių 

su vyresnio amžiaus žmonėmis, 

skaitmeninių kompetencijų ir 

emocinio intelekto ugdymas

E10086227
Kauno g. 1A, 

59147, Prienai
18

2020 metais Prienų rajono TAU veikla buvo beveik sustojusi - iš dalies ir dėl Tarnybos 

darbuotojų IT žinių bei įgūdžių stokos, nepavyko organizuoti nuotolinių mokymų. Dėl to 

institucijai būtina geriau įvaldyti skaitmenines technologijas bei ieškoti senjorams saugių 

mokymosi formų.

Kita problema - svarbu žinoti, kaip valdyti save pokyčių ir neapibrėžtumo kontekste, kaip 

išvengti emocinio ir profesinio nuovargio. 

Prienų švietimo pagalbos tarnybos darbuotojams žinių apie emocinį intelektą trūksta. Įgytos 

žinios ir praktika leistų tapti pokyčių lyderiais, kurti motyvuojantį mikroklimatą, skatintų 

mokymąsi, efektyvesnį bendravimą su klientais.

8 805,00 €

2
2021-2-LT01-KA122-

ADU-000041680
Jaunuolių dienos centras Socialinės įtraukties agentai E10006575

Kranto g. 18, 

35173, 

Panevėžys

18

Tikslinės Jaunuolių dienos centro socialinių darbuotojų ir asmenų su negalia grupės vyks į 

skirtingas Europos sąjungos šalis susipažinti su tose šalyse veikiančiais proto negalios asmenų 

įdarbinimo modeliais. Mobilumo metu aplankys įstaigas, dirbančias neįgaliųjų įdarbinimo 

srityje, domėsis gerosios patirties pavyzdžiais, mokysis iš kolegų. Planuojama 10 grupinių 

suaugusiųjų besimokančiųjų mobilumų į skirtingas Europos Sąjungos įstaigas. Kiekvieną grupę 

sudarys du sutrikusio intelekto besimokantieji, vienas socialinis darbuotojas ir vienas lydintis 

socialinis darbuotojas. Iš viso 30 besimokančiųjų, neįskaičiuojant lydinčių asmenų.

57 740,00 €

3
2021-2-LT01-KA122-

ADU-000041692

Panevėžio švietimo 

centras
Profesionalumo link E10071963

Topolių al.12, 

35169, 

Panevėžys

18

Centro metodininkai teikia metodinę pagalbą: neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokytojams; 

kultūros, meno, sporto, verslo organizacijų atstovams, organizuojantiems švietėjiškas veiklas; 

NVO atstovams; individualiems švietėjams, norintiems dalintis savo patirtimi; įvairaus amžiaus, 

poreikių ir galimybių suaugusiems besimokantiems. Besiplečianti Centro veikla, o ypač Covid- 

19 pandemijos apribojimai išryškino kelias tobulintinas švietėjų įgūdžių sritis: psichosocialinės 

rizikos valdymo ir andragoginių gebėjimų.

Erasmus+ mobilumo projektai per mokymus, darbo stebėjimo vizitus suteikia galimybę įgyti 

būtinų žinių ir įgūdžių, mokytis iš kolegų, turinčių pažangesnes, ilgiau veikiančias suaugusiųjų 

švietimo sistemas, pasinaudoti jų turima patirtimi, užmegzti ilgalaikius ryšius.

22 399,00 €

4
2021-2-LT01-KA122-

ADU-000041743

Biržų švietimo pagalbos 

tarnyba 
Įtraukianti lyderystė E10260316

Vytauto g. 32, 

41140, Biržai
6

Projekto tikslai: 1.Ugdyti tarnybos andragogų dalijimasi lyderyste (vadovo dėmesys tarnybos 

bendruomenės turimoms kompetencijoms

plėtoti ir įgyti naujų; vadovo pastangos auginti naujus lyderius tarnyboje ).

2. Sustiprinti tarnybos andragogų lyderystės gebėjimus (tiesioginė mokymo lyderystė, 

netiesioginė mokymo lyderystė,

sisteminė lyderystė).

3. Gebėti ugdyti tarnybos andragogų lyderystės lygius (naudoti įtraukiosios lyderystės metodą).

16 212,00 €

5
2021-2-LT01-KA122-

ADU-000041678

Labdaros ir paramos 

fondas „Jaunasis 

tyrinėtojas“

Skaitmenizacijos iššūkiai: žinių 

mainai tarp atskirų kartų – 

aukštos kvalifikacijos 55+ metų 

amžiaus moterų, turinčiųjų 

mažiau galimybių, mokymasis 

visą gyvenimą

E10275954
Tilto g. 19-21, 

01101, Vilnius
17

Projektu siekiama pandemijos sąlygomis ir vėliau popandeminiu laikotarpiu užtikrinti veiklos 

tęstinumą ir dirbti virtualioje skaitmenizuotoje aplinkoje, vykdyti mokymus nuotoliniu būdu ir 

taikant naujus metodus, išlaikyti ilgametį ekspertų, bendradarbiaujančiųjų organizacijų ir 

asmenų tinklą, laikytis prieš trejus metus pradėtos neįgaliųjų informacinio aprūpinimo veiklos.

Projekto tikslai: 

1. Užtikrinti fonde dirbančių kvalifikuotų, bet mažiau galimybių turinčių moterų iš 55+ m. 

amžiaus grupės įtrauktį į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

2. Sukurti virtualų tinklą.

3. Kurti originalią duomenų bazę, skirtą neformalaus ugdymo plėtrai.

15 220,00 €



6
2021-2-LT01-KA122-

ADU-000041736

Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba 

Suaugusiųjų švietėjų 

kompetencijų tobulinimas, 

siekiant vienišų vyresnio 

amžiaus žmonių socialinės 

įtraukties stiprinimo

E10260849
J. Janonio g. 11, 

86132, Kelmė
12

Viena iš įstaigos veiklų – Trečiojo amžiaus universitetas (toliau – TAU). Vyresnio amžiaus 

žmonių mokymas yra atsakingas darbas, jis reikalauja ne tik kantrybės ir dalykinių žinių, bet ir 

andragoginio pasirengimo. Andragogines kompetencijas yra tobulinę tik 4 įstaigos darbuotojai iš 

12. Todėl būtina ne tik tobulinti turimas kompetencijas, bet jas ir ugdyti.

Dalyvaujant projekte bus dalijamasi gerąja darbo patirtimi, mokomasi iš Lietuvos ir kitų šalių 

suaugusiųjų švietėjų ir institucijų, stengiamasi, kad teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir 

efektyvios.

11 094,00 €

7
2021-2-LT01-KA122-

ADU-000041704

Gyvenimo būdo 

medicinos asociacija 

Italijoje, Ispanijoje taikomos 

širdies ligų prevencijos 

metodologijos, įsisavinimas ir 

pritaikymas Lietuvoje

E10282593 
Pipirnių takas 6, 

52177, Kaunas
12

Širdies ir kraujagyslių ligos viena iš dažniausių mirties priežasčių ES. Ispanija ir Italija yra tarp 

lyderių, turinčių mažiausią gyventojų mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, o Lietuvoje yra 

vienas iš didžiausių mirtingumo rodiklių nuo širdies ir kraujagyslių ligų ES. Asociacija šio 

projektu metu, bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais, sieks savo veikla mažinti 

gyventojų mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, supažindinant ir taikant prevencines 

priemones, kurios yra davusios gerus rezulatus Ispanijoje ir Italijoje.

32 186,00 €


