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EUROPOS SENJORŲ PASLAUGŲ SEKTORIUS. 

PAŢANGIOS KOMPETENCIJOS 



Mokymai Konsultavimas 

Socialinės paslaugos Projektų valdymas 

MŪSŲ PASLAUGOS  



Ilgalaikiai bedarbiai 

Buvusieji nuteistieji 

Vieniši tėvai 

Artimieji, besirūpinantys 
neįgaliais šeimos nariais 

Priešpensinio amžiaus 
žmonės 

Vyresnio amžiaus žmonės, 
senjorai 

MŪSŲ KLIENTAI 





SAVANORIŠKO DARBO KOORDINAVIMAS 

BENDRUOMENĖJE 



Nr. Moduliai Val. 

1. Pagrindiniai darbo principai paslaugų senjorams srityje. 60 

2. Senjorų sveikatos priežiūra ir slauga. 30 

3. Namų ūkio tvarkymas, gyvenamoji aplinka ir mobilumas. 30 

4. Techninės pagalbos paslaugos (priemonės). 30 

5. Bendradarbiavimas. 50 

Bendras krūvis: 200 

Papildomi specializuotieji moduliai: 

6. Gyvenimas neįgaliesiems specialiai pritaikytoje aplinkoje. 40 

7. Savanoriško darbo koordinavimas bendruomenėje. 40 

VYRESNIO AMŢIAUS ŢMONIŲ PASLAUGŲ SEKTORIAUS 

DARBUOTOJO UGDYMO KURSAS 
(NAMŲ IR BENDRUOMENINĖJE APLINKOJE) 



Nr. Temos 

7.1 Savanorystės teoriniai pagrindai. Pagrindiniai terminai ir koncepcijos. 

7.2 Projektų valdymas savanorystės srityje. 

7.3 Pagrindiniai mentorystės ir mokymosi darbo vietoje metodai. 

7.4 Pagrindinės savanorystės sąvokos, veiklos formos ir organizacinė 
struktūra. 

7.5 Pagrindiniai mokymosi ir studijavimo metodai. 

7.6 Projektų valdymas savanorystės srityje. 

7.7 Pagrindinės savanorystės sąvokos, veiklos formos ir organizacinė 
struktūra vyresnio amžiaus žmonių paslaugų sektoriuje. 

7. SAVANORIŠKO DARBO KOORDINAVIMAS 

BENDRUOMENĖJE 



Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje 

“Senjorų savanorystė: nauji aktyvaus amţėjimo 

skatinimo būdai“ – WEActiveVol 

  

Projekto numeris: 2016-1-PL01-KA204-026166  

Trukmė: 2016-10-01 – 2018-03-31 

 



Pagrindinis tikslas: 

 

 Savanorystės skatinimas tarp žmonių vyresnių 

nei 50 m. 



KAIP? 

 

 Per idėjų, žinių, patirties ir gerosios praktikos mainus savanorystės 

srityje; 

 

 Per bendradarbiavimą su vietos ekspertais; 

 

 Per savanoriško darbo metodų, įtraukiant žmones virš 50-ies, 

tyrimą; 

 

 Per kliūčių, trukdančių žmonėms virš 50-ies sėkmingai įsilieti į 

savanorišką veiklą, identifikavimą; 



ES-Asistentas: profesinio mokymo programos, skirtos 

asmeninio asistento profiliui, kūrimas, pasitelkiant 

bendrą europinę kvalifikacijų lygių aprašų sistemą 

  

Projekto numeris: 2016-1-ES01-KA202-025296  

Trukmė: 2016-09-01 – 2018-08-31 



KAS TAI? 

 

 Asmeninis asistentas: kompetencijų 

apibrėžimas ir mokymosi būdai. 

 

 Asmeninis asistentas: bendradarbiavimu 

grįsta internetinė mokymosi aplinka (Online 

Collaborative Learning Environment (OER)). 



UŢDAVINIAI: 

 

 Prisidėti prie personalinio asistento mokymo 

programos kūrimo. 

 

 Sukurti mokymo medžiagą ir mokymo planą 

pagal bendrą europinę kvalifikacijų lygių 

aprašų sistemą. 

 

 Skatinti sąmoningumą asmeninio asistento ir 

jo svarbos atžvilgiu. 
 




