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Projekto santrauka
Projektas „Kurk savo ateitį“
įtraukia tarptautinę ne pelno siekiančią
nevyriausybinę organizaciją „KASTU INTERNATIONAL“, nacionalinę asociaciją
,,MOKSLEIVIŲ VERSLO KLUBAS” ir nacionalines moksleivių organizacijas
,,LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGA” bei ,,LIETUVOS MOKSLEIVIŲ
PARLAMENTAS”. Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti Lietuvos vyresniųjų klasių
moksleivius būti aktyviais piliečiais. Jo metu supažindinsime 9000 Lietuvos vyresniųjų
klasių moksleivių su galimybėmis išreikšti save savanoriškoje įvairių organizacijų
veikloje, suteiksime informacijos, kuri padės realizuoti savo iniciatyvas, didinti užimtumą
dalyvaujant savanoriškoje jaunimo organizacijų veikloje tiek miestuose, tiek kaimuose.
Naudojant neformalaus ugdymo metodus moksleiviai suvoks dalyvavimo jaunimo
organizacijų veikloje privalumus. Mokantis taikomas dalyvavimo ir į besimokantį asmenį
orientuotas metodas, mokymasis vyksta savanoriškumo pagrindu, todėl yra glaudžiai
susijęs su jaunų žmonių poreikiais, siekiais ir interesais.
Projektas bus įgyvendinamas keturiais etapais. Pirmas etapas – pasiruošimas
projektui ir informacijos sklaidai apie jį bei informacinių rėmėjų paieška. Antras etapas
– projektą įgyvendinančių savanorių apmokymai, kuriuose jie bus mokomi, kaip daryti
pristatymus: kalbėti prieš auditoriją, aiškiai perteikti informaciją, bendravimo ir
socialinių įgūdžių, ugdyti pasitikėjimą savimi. Trečias etapas – teorinių žinių taikymas
praktikoje ir informacijos sklaida Lietuvos vidurinėse mokyklose ir gimnazijose:
apmokymuose dalyvavę savanoriai mokyklose supažindins vyresniųjų klasių
moksleivius, mokytojus ir administracijos atstovus su esamomis galimybėmis ir skatins
jomis pasinaudoti. Bus paskelbtas konkursas ,,Aktyviausias seminaro dalyvis”.
Ketvirtas etapas – renginių didžiausiuose Lietuvos miestuose rengimas, konkurso
laimėtojų paskelbimas.
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Projekto organizatorių veikla

Lietuvos Moksleivių Parlamento siūlomos galimybės:







Atstovauja mokinių interesams;
Svarsto įstatymų projektus ir teikia juos LR Seimui;
Reaguoja į visuomenės aktualijas;
Bendradarbiauja su kitomis organizacijomis/institucijomis Lietuvoje ir
užsienyje;
Plėtoja tarptautinius Lietuvos ir užsienio mokinių ryšius;
Organizuoja susirinkimus, diskusijas bei konferencijas moksleiviams
aktualiomis temomis.

Moksleivių Verslo Klubo siūlomos galimybės:





Seminarai su kvalifikuotais ir pripažintais savo srities specialistais;
Susitikimai su sėkmingais verslininkais;
Praktiniai užsiėmimai;
Bendraminčių suradimas ir naujų kontaktų užmezgimas;

Kastu International siūlomos galimybės:






Konsultuoja studijų užsienyje klausimais;
Organizuoja ir vykdo palengvintą stojimą į partnerių aukštąsias mokyklas;
Organizuoja keliones į partnerių aukštąsias mokyklas;
Suteikia galimybę jauniems savanoriams prisijungti prie organizacijos
veiklos;
Palaiko ryšį su užsienyje studijuojančiais lietuviais ir skatina juos sugrįžti į
Lietuvą po studijų baigimo.

Lietuvos Moksleivių Sąjungos siūlomos galimybės:





Atstovauja mokiniam formuodama įtaką jaunimo ir švietimo politikoje bei
bendraudama su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
Skatina konstruktyvią mokinių savivaldų veiklą, naudingą valstybei ir
visuomenei;
Plėtoja tarptautinius Lietuvos ir užsienio mokinių ryšius;
Organizuoja susirinkimus, diskusijas bei konferencijas moksleiviams
aktualiomis temomis.
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Projekto tikslas bei uždaviniai
Projekto ,,Kurk savo ateitį” tikslas yra skatinti Lietuvos vyresniųjų klasių
moksleivius būti aktyviais piliečiais.
Projekto uždaviniai:





Skatinti jaunimo kūrybiškumą, veiklumą;
Atskleisti vyresniųjų klasių moksleiviams galimybes dalyvauti jaunimo
organizacijų veikloje;
Mokinti moksleivius rengti pristatymus, renginius, konkursus;
Informuoti vyresniųjų klasių moksleivius apie galimybes tobulėti mokantis
mokykloje ir baigus ją.

Veiklų apibūdinimas:







Vyks apmokymai 60 jaunų ( 16 – 25 m.) savanorių iš daugiau nei 30
Lietuvos miestų bei miestelių, kuriuose jie bus mokomi vesti užsiėmimus
jaunimui: kaip daryti pristatymus, kalbėti prieš auditoriją, aiškiai perteikti
informaciją, bendravimo ir socialinių įgūdžių, ugdyti pasitikėjimą savimi.
Savanoriai surengs virš 300 pristatymų (tiesiogiai pasiekti apie 9000
moksleivių) Lietuvos mokyklose, kuriuose bus atskleidžiamos galimybės
aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje mokinama sudaryti veiklos
programą ir pagal ją veikti.
Pasibaigus seminarams mokyklose surengti ,,Aktyviausio seminaro
dalyvio” konkursą.
Surengti 6 renginius didžiausiuose Lietuvos miestuose, kuriuose
seminaruose dalyvavę žmonės galės pasidalinti naujienomis, kokiose
organizacijose jie po seminarų jau aktyviai veikia, kokias savo veiklas
planuoja ateityje.
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Laukiamas rezultatas
Įgyvendinus visus užsibrėžtus tikslus projekto laukiamas rezultatas yra:







60 jaunų ( 16 – 25 m.) savanorių iš daugiau nei 30 Lietuvos miestų bei
miestelių išmoks vesti seminarus, įgis gebėjimų, kurie pagerins jų darbo
perspektyvas.
9000 vyresniųjų klasių mokleivių bus informuoti apie galimybes veikti
tiek mokantis mokykloje, tiek ją baigus.
Didžioji dalis seminarų dalyvių dalyvaus konkurse ,,Aktyviausias
seminaro dalyvis” – ruošdamiesi konkursui moksleiviai patys imsis
iniciatyvos sužinoti, kuo daugiau informacijos apie galimybes tobulėti.
Moksleiviai taps aktyvesni, žinos apie galimybes, patys stengsis jomis
pasinaudoti.
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Projekto nauda savanoriams
Visą projektą nuo pradžios iki pabaigos vykdys jauni žmonės. Neformalus
ugdymas ir savaiminis mokymasis suteiks jiems galimybių įgyti esminių gebėjimų bei
prisidės prie jų asmeninio tobulėjimo, socialinės integracijos ir aktyvaus pilietiškumo bei
taip pagerins jų darbo perspektyvas. Daugiausia savanorių bus atsakingi už pristatymų
organizavimą ir vykdymą, tokiu būdu jie bus ne tik vykdytojais, bet ir atsakingi
planuotojai, organizatoriai. Taip pat kita dalis savanorių galės prisidėti ir prie pačios
seminaro programos ruošimo, o tai skatins jų kūrybiškumą. Savanoriams rūpės
sudominti, kuo daugiau jaunų žmonių, nes jų pačių gera asmeninė patirtis juos motyvuos
ir skatins kitus tai patirti.
1. Projekto iniciatoriai įgaus neįkainojamos patirties bendradarbiaujant ir
administruojant „Kurk savo ateitį“ projektą. Tai ateityje leis efektyviau siekti
asmeninių tikslų bei vykdyti didesnius, kokybiškesnius projektus.
2. Savanoriams bus organizuojami apmokymai, kurių metu jie:







Išmoks kalbėjimo prieš auditoriją meno
Išmoks laiko planavimo
Išmoks diplomatijos meno
Išmoks pasitikėjimo savimi
Gaus žinių ir praktinių įgūdžių, kaip naudoti neformalų jaunimo ugdymą
pristatymų metu
Praplės savo žinias apie kitų organizacijų veiklą, vertybes, darbo metodus,
galės pasisemti patirties ir panaudoti ją savo organizacijos veikloje ir
valdyme.

3. Projekto „Kurk savo ateitį“ dalyviai praplės savo akiratį, sužinos apie galimybių
įvairovę, kurią siūlo jaunimo organizacijos, įsitrauks į visuomeninį šalies
gyvenimą.
4. Po seminarų dalyviai bei vykdytojai bendradarbiaus dalindamiesi aktualia
informacija apie organizacijų veiklas, esamus projektus.
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Projekto nauda visuomenei

Projekto dalyviams, t.y. moksleiviams ir visiems kitiems, kas sužinos apie
projektą, manome yra svarbu perteikti žinią, jog nors ir atrodo neįtikėtai sudėtinga dirbti
su tarptautiniais partneriais ir jie yra toli (fiziniu atstumu), tačiau tokie jauni žmonės,
kaip mūsų organizacijų savanoriai tai daro, reiškia – tai įmanoma.






Moksleiviai, kurie dalyvaus projekte, bus motyvuojami ieškoti daugiau
informacijos ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime;
Įtraukti į projektą žmonės bus suinteresuoti naudoti ir perteikti kitiems
neformalaus ugdymo metodus;
Pristatymuose dalyvausiantys jauni žmonės įgaus motyvacijos peržiūrėti
savo ateities planus bei gyvenimo koncepciją, iškels sau naujus tikslus,
kurie padės ateityje tapti sėkmingais žmonėmis;
Pasibaigus projektui projekto dalyviai turės informacijos apie pristatomų
organizacijų veiklą ir galimybes patiems prisijungti ir veikti.

Į projektą bus įtrauktas periferijoje gyvenantis ir mažiau informacijos turintis
Lietuvos jaunimas. Norime užtikrinti lygias galimybes visiems jauniems žmonėms ne
tik dalyvauti įdomioje ir ugdančioje veikloje, tačiau ir kuriant savo ateities planus,
parodyti, kad socialinė atskirtis, ekonominės ar kultūrinės priežastys nesutrukdys
pasiekti gyvenimo tikslų.
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Projekto eiga
Pirmasis etapas:
Šio etapo metu kiekvienos organizacijos nariai bus informuoti apie galimybę
dalyvauti projekte. Susidomėję nariai pildys savanorio anketas ir bus atrinkti labiausiai
motyvuoti savanoriai. Projekto iniciatoriai, kartu su savanoriais, kurs projekto
informacinius leidinius, pristatymo tekstą ir vaizdinę medžiagą. Taip pat projekto
iniciatoriai ieškos partnerių ir informacinių rėmėjų regioninėje ir nacionalinėje
žiniasklaidoje papildomai paramai gauti, kad galėtume organizuoti platesnę projekto
reklaminę kampaniją.

Antrasis etapas:
Savanoriai dalyvaus mokymuose, kuriuose įgis žinių ir įgūdžių reikalingų
efektyviai perteikti informaciją pristatymų metu. Tam, kad savanoriai galėtų suderinti
savo mokslus ir projekto veiklą, jie bus mokomi efektyvaus laiko planavimo. Siekiant
projekto dalyvių pasitikėjimo, savanoriai mokymu metu įgaus pasitikėjimo savimi bei
žinių apie auditorijos valdymą. Bus pasakojama apie Europoje populiarų ir efektyvų
metodą jaunimas jaunimui (angl. Peer to peer). Taip pat bus akcentuojami neformalaus
ugdymo privalumai.

Trečiasis etapas:
Savanoriai įgytas teorines žinias taikys praktikoje - rengs pristatymus mokyklose.
Seminaro pabaigoje norintys bei susidomėję dalyviai galės dalyvauti konkurse
,,Aktyviausias dalyvis”, kurio metu jie turės atsakyti į pateiktus klausimus iš vykusio
seminaro. Pasibaigus visiems seminarams, susumuosime rezultatus ir išsiaiškinsime
laimėtojus.Taip pat Projekto iniciatoriai atsakingi už viešuosius ryšius įgyvendins
reklaminę kampaniją žiniasklaidoje, o specialiai paskirti konsultantai, besidominančius
projektu žmones, konsultuos elektroninio pašto ir mobiliojo ryšio pagalba.
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Ketvirtasis etapas:
Praėjus keliems mėnesiams didžiausiuose Lietuvos miestuose bus organizuojami
renginiai, kuriuose seminaruose dalyvavę moksleiviai galės išgirsti naujienas apie
organizacijų veiklas, pasidalinti savo idėjomis. Taip pat renginiuose bus paskelbti ir
apdovanoti konkurso ,,Aktyviausias dalyvis” laimėtojai. Prizus įsteigs projekto
organizatoriai bei rėmėjai.

Numatome vykdyti reguliarų projekto vertinimą palaikant pastovų ryšį su
projekto vykdytojais, t.y. savanoriais. Paruošime klausimyną, kurį projekto pabaigoje
prašysime užpildyti visus dalyvavusius savanorius, taip pat atskirą klausimyną paruošime
mokykloms ir dalinsime po kiekvieno pristatymo. Tokiu būdu, sužinosime, ar
mokykloms šis projektas buvo aktualus bei kas galėtų būti vykdoma geriau kituose
projektuose.
Galutinis rezultatų vertinimas vyks besibaigiant projektui, paruoštą ataskaitą išsiūsime
visoms dalyvavusioms mokykloms ir, be abejo, organizacijoms partnerėms,
informaciniams rėmėjams ir kt.
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Projekto sklaida

Bus surengti 300 pristatymų Lietuvos vidurinėse mokyklose ir gimnazijose.
Kiekviename pristatyme vidutiniškai dalyvaus moksleiviai ir administracijos atstovai.
Bendrai pristatymuose tiesiogiai dalyvaus 9000 dalyvių.
Remiantis statistika ir mūsų skaičiavimais mes tiesiogiai pasieksime 10320
mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių, kadangi jie neturi informacijos apie galimybes
realizuoti savo potencialą.

Pirmame ir antrame projekto įgyvendinimo etapuose bus ruošiama informacinė
medžiaga apie projekto tikslus, vaizdinė medžiaga, kurią savanoriai naudos ne tik
pristatymų metu, bet ir vykstančiose mugėse, jaunimo seminaruose ir konferencijose.
Savanoriai ir dalyviai savo seminarais, pristatymais ir veikla domins regioninę
žiniasklaidą, bus rašomi pranešimai spaudai, siunčiama dalomoji medžiaga.
Bus keičiamasi kaičiaisiais reklaminiais skydeliais (angl. banner) su partneriais ir
rėmėjais.
Projekto matomumą didins informaciniai rėmėjai.
Projekto galutinė ataskaita bus išsiuntinėta visoms organizacijoms partnerėms,
bus padarytas pranešimas spaudai apie projekto rezultatus, paskelbta statistika, išleistas
bukletas, kuris bus siunčiamas projekte dalyvavusioms mokykloms. Tai reiškia, kad,
projektui pasibaigus, jo rezultatai ir toliau bus naudojami ir turės teigiamą poveikį kuo
didesniam jaunų žmonių skaičiui.
Išsami informacija bus pateikta interneto puslapyje.
Tikėsimės sulaukti susidomėjimo projekte pateikta informacija ir po projekto baigimo
tęsime konsultacijas susidomėjusiems asmenims.
Ilgesnio laikotarpio planuose yra numatyti nauji projektai šia tema, didinant partnerių
ratą, aplankytų mokyklų skaičių ir projekto mąstą.
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Projekto trukmė

Mėnuo
Darbai
1. Savanorių paieška
2. Informacinių rėmėjų paieška
3. Apmokymų rengėjų paieška
4. Savanorių apmokymai
5. Seminarų derinimas su
mokyklomis

Mėnuo
Darbai
1. Seminarų derinimas su
mokyklomis
2. Seminarai mokyklose
3. Konkursas ,,Aktyviausias
seminaro dalyvis”

Mėnuo
Darbai
1. Renginiai 6 didžiausiuose
Lietuvos miestuose
2. Konkurso ,,Aktyviausias
seminaro dalyvis” rezultatų
paskelbimas
3. Projekto ataskaitos
parengimas

2009m. rugpjūtis

2009m. rugsėjis

X
X
X
X
X

2009m. spalis

2009m. lapkritis

X
X

X

X

X

2009m. gruodis

X

2009m. sausis

X

X
X
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