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Veiksmų planas buvo parengtas 

 pagal dotacijos projektą „Tarpkultūrinis žingsnis į savanorystę“ 

 

1. Veiksmų planas buvo parengtas pagal dotacijos projektą „Tarpkultūrinis žingsnis į savanorystę“, dotacijos numeris W.92.I.2019, finansuojamas pagal  

„Bendradarbiavimo keliai - parama tarptautinį bendradarbiavimą vykdantiems subjektams“ pagal veiksmą: 4.3. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas, IV ašis. Socialinių 

naujovių ir tarptautinio bendradarbiavimo sutarties numeris UDA-POWR.04.03.00-00-0096 / 17-00.2. Plan działania realizowany będzie przez:  

Vedėjas:   

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Pomost ul. 

Okrężna 3   

66-200 Świebodzin   

Osoba do kontaktu: Jan Kostyszak - kostyszak@onet.pl  
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Tarptautinis partneris:  

Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Nemenczynie Rej. Wileński,   

ul. im. A. Mickiewicza 20  Niemenczyn   

LT 15170 Litwa  

Kontaktinis asmuo: Regina Komar - reginakomar64@gmail.com  
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3. Projekto trukmė: nuo 2020 m. Rugsėjo 1 d. Iki 2021 m. Birželio 30 d. - 10 mėnesių.  

 

 

Sceninis vardas  Veiksmai  Galutinis terminas  
(projekto 

įgyvendinimo 
mėnuo)  

Objektyvus  Kas atsakys  

  

1. Planuokite 

bendradarbiavimas su  

partneris  

1. Darbinis susitikimas  

Partneriai  

I-III   

Rugsėjo - Lapkričio  

Partnerių susitikimas - keitimasis patirtimi dirbant su 

jaunimu savanorystės srityje.  

Bendradarbiavimo su partneriu plano parengimas.  

Susitikimas Lietuvoje - dalyvauja 10 trenerių: 5 žmonės iš 

Lenkijos, 5 žmonės iš Lietuvos.  

Susitikimas gali būti surengtas internetu.  

lyderis ir partneris  

2. Parengti planą Komandinis 
darbas  

I-III   

Rugsėjo - Lapkričio  

Bus sukurtas bendradarbiavimo planas - visų užduočių, 

datų ir detalių įgyvendinimas.  

Projekto vadovas yra atsakingas už planą.  

lyderis  
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2. Sprendimas ir 
produkto kūrimas  

1. Programos kūrimas  

mokymai treneriams / 
mokytojams  

I-II   

Rugsėjo - Spalio  

Sukursime trenerių / mokytojų mokymo programą 

savanoriškos veiklos užsiėmimų srityje.  

Programoje yra pasirengimo imtis savanoriškos veiklos 
lygio veiklos pradžioje ir pabaigoje patikrinimo metodai, 
tolerancijos, pagarbos kitiems  

lyderis ir partneris  

 

   ugdymas, skirtingų religijų, odos spalvos, tautybės, kalbos 

ir socialinės padėties gerbimas.  

  

 

2. Mokymai treneriams, 
modelio vertinimas 
mokymai.  

IV-V   

Gruodžio - Sausio  

Mokymuose dalyvauja 5 treneriai iš Nemenczyn ir 5 

treneriai iš Świebodzin.  

Planuojama treniruotis Świebodzin, 3 dienos x 7 val., Iš 

viso 21 val.  

Mokymai gali būti organizuojami internetu.  

lyderis  

3. Programos kūrimas  

seminarai  

III-V    

Lapkričio - Sausio  

Sukursime jaunimo mokymo programą savanoriškos 

veiklos srityje.  

„Žaislas tau“ - žaislų rinkimo programa vaikams, kuriems 
to reikia pasaulyje.  

lyderis ir partneris  
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4. Seminarai  

jaunimas, vertinimas  

V-VII  

Sausio - Kovas  

Mokymuose dalyvauja 30 studentų iš Nemenczyn ir 30 

studentų iš Swiebodzin.  

Numatomi jaunimo mainai: 30 žmonių išvykimas iš 

Lenkijos į Lietuvą.  

Mokymai gali būti organizuojami internetu.  

lyderis  

 

 5. Tarptautinės savanorystės 
platformos statyba  

I-VII   

Rugsėjo - Kovas  

Atsako projekto vadovas.  lyderis  

6. Pažintinė kelionė  VI-VIII   

Vasario - Balandis  

Atsako projekto vadovas.  lyderis  
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3. Plėtra  

Galutinė versija 
sprendimai i jo 
planas 
dislokavimas  

1. Programos kūrimas  

mokymai treneriams  

II-VII   

Spalio - Kovas  

Galutinė programos versija mokytojams / instruktoriams  lyderis  

2. Programos kūrimas 

seminarai jaunimas 

"Tavo  

žaislas "  

III,IV   

Lapkričio - Gruodžio  

VI,VII  

Vasario - Kovas  

Galutinė programos versija studentams.  

Jaunimo mainai: 30 žmonių iš Nemenchyno atvyksta į 
Lenkiją  

lyderis  

 

 3. Savanorystės platforma  

tarptautinis  

I-VIII   

Rugsėjo - Balandis  

Vadovas atsako.  lyderis  

4. Sukurto sprendimo 

testavimas  

per seminarus jauniems 
žmonėms  

VI-VIII   

Vasario - Balandis  

Ostateczna wersja platformy -odpowiada lider  lyderis  
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4. Modelio 
įgyvendinimas  

1. 2 organizacija 
konferencijos, kiekviena 
skirta 30 žmonių  

V-IX   

Sausio - Gegužė  

Organizuojamos 2 konferencijos, kuriose informuojama 
apie sprendimą, Modelio populiarinimas vietos 
žiniasklaidoje, kitų subjektų skatinimas kartu dalyvauti 
savanoriškame šūkyje „Žaislas tau“. Modelio 
populiarinimas „Facebook“ ir abiejų partnerių svetainėse.  

  

lyderis  

  2. Plėtros modelis 

kompetencija  

socialinis  

V-IX   

Sausio - Gegužė  

Galutinė modelio versija  lyderis  

  3. Rezoliucijos dėl 
įgyvendinimo priėmimas 
sprendimai  

IX  

Gegužė  

Sukurtų sprendimų praktinis pritaikymas.  lyderis ir partneris  
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