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 www.seniors4migrants.eu 
SVMI – „Senjorai savanoriai migrantų integracijai“ – tai projektas, kurį finansuoja ES “Erasmus+ / Strateginės 
partnerystės“ programa. Projektas prasidėjo 2017 m. spalio 1 d. ir tęsis iki 2019 m. rugsėjo 30 d.  

 

SVMI projektu siekiame padėti migrantams ir pabėgėliams geriau integruotis į priimančiąją visuomenę, pasitelkiant į pagalbą 
senjorus savanorius. Taip bus skatinama savanorystė tarp vyresnio amžiaus gyventojų bei mažinama jų socialinė atskirtis. 

 

 Pirmųjų projekto įgyvendinimo metų pasiekimai 
Su šiuo naujienlaiškiu pažymime projekto pusiaukelę. Pastaruosius 14 mėnesių projekto partneriai rengė projekto 

intelektinius produktus.  

 

Intelektinis produktas Nr. 1: SVMI metodika bei mokymo programa  

Ši metodika ir mokymo programa yra skirta lektoriams, 

suaugusiųjų mokytojams, ketinantiems vesti mokymus vyresnio 

amžiaus asmenims Lietuvoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Suomijoje 

bei Vokietijoje, kurie norėtų įsitraukti į savanorystę migrantų 

integracijos srityje.  

Šį intelektinį produktą, kurį partneriai parengė anglų bei 

partnerių kalbomis, kiekvienoje šalyje ištestavo atrinkti lektoriai. 

SVMI metodika ir mokymo programa buvo rengiama, remiantis 

projekto įgyvendinimo pradžioje atliktos išsamios senjorų, 

ketinančių savanoriauti migrantų integracijos srityje, mokymosi 

poreikių analizės rezultatais.  

Senjorų savanorių mokymo programą sudaro penki moduliai, 
kurių bendra rekomenduojama trukmė yra 20 val. 

1 modulis Esminiai suaugusiųjų mokytojo – andragogo 
kompetencijų elementai 

2 modulis Pagrindiniai tarpkultūrinės komunikacijos 
kompetencijos elementai 

3 modulis Migrantų integracija: teorinių modelių apžvalga 

4 modulis Aktyvus pilietiškumas ir pilietinė visuomenė. 

Savanorystė migrantų ir pabėgėlių integracijos 

srityje; savanorio vaidmenys ir funkcijos (kalbos 

mokytojas, tutorius, gidas, pagalbininkas bei 

bičiulis, padedantis migrantams ir pabėgėliams 

geriau orientuotis naujoje visuomenėje). 

5 modulis Informacija apie projekto partnerių šalims 

būdingus kultūrinius aspektus, tradicijas, 

gyvenimo būdą, taip pat migrantų ir etninių 

mažumų kultūrinus ypatumus. 
 

 

Intelektinis produktas Nr. 2: SVMI mokymo medžiaga  

Pagal SVMI mokymo programą partneriai parengė vyresnio amžiaus savanorių mokymo medžiagą, kurioje pateikiamas modulių turinys, 

metodinės rekomendacijos dėstytojui, įvairios praktinės užduotys, pavyzdžiai, mokymo priemonės ir pan.  

Mokymo medžiaga buvo ištestuota bandomųjų mokymų metu, kurie vyko partnerių šalyse spalio – lapkričio mėn.  
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Tarptautiniai renginiai 

Trečiasis partnerių susitikimas Atėnuose 

2018 m. lapkričio 29-30 d. Atėnuose projekto partneriai iš 
Lietuvos, Graikijos, Prancūzijos, Suomijos bei Vokietijos susitiko 
jau trečiąjį kartą. Šio susitikimo metu buvo aptarta projekto 
pažanga, numatyti artimiausi planai. 
 
Susitikimo pradžioje partneriai pristatė ir apibendrino 
bandomųjų mokymų, vykusių partnerių šalyse, rezultatus, 
detalizavo dviejų projekto intelektinių produktų – senjorų 
savanorių mokymo programos bei mokymo medžiagos 
užbaigimo darbus. 

 
 
Vėliau partneriai aptarė idėjas 3-ojo intelektinio produkto – 
mobiliosios aplikacijos „Socialinis ir pilietinis integracijos vadovas 
(gidas)“ kūrimui, numatė artimiausias veiklas. 

 

SVMI bandomieji mokymai Lietuvoje: intelektinių produktų pilotavimas 

2018 m. spalio 15-19 d. projekto partneriai SIH ir MČTAU organizavo bandomuosius mokymus Vilniuje. Mokymuose sudalyvavo ir savo 

vertinimus pateikė virš 20 MČTAU bei LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos atstovų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


