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Apie projektą „Mobilūs išŠŪKIAI“  

• Projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, partnerio teisėmis 

prisideda Šiaulių rajono savivaldybė. 

• Projektas „Mobilūs išŠŪKIAI“ skirtas Šiaulių rajono 

jaunuoliams (14–18 m.), kurie lankosi susitikimuose su Šiaulių r. 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkais darbui su jaunimu.  

• Projektą įgyvendina Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba.  

• Projekto finansinė vertė – 16 080,00 Eur. 



Projekto tikslas 

• Užtikrinti jaunimo turiningą laisvalaikį, socialinę 

integraciją bei ugdymą, atsižvelgiant į jaunuolių 

individualius poreikius 



Projekto uždaviniai 

1. Suteikti galimybę jaunuoliams atrasti įvairesnes   

kokybiško laisvalaikio formas.  

2. Įgalinti jaunimą aktyviai veikti savo gyvenamojoje 

teritorijoje, bendruomenėje, stiprinti socialinę 

integraciją. 



Pagrindinės veiklos kryptys:  

1. Veiklos, skatinančios jauną žmogų įsitraukti į 

visuomeninę veiklą.  

2. Veiklos, nukreiptos į individualų darbą su 

jaunais žmonėmis.  

3. Veiklos, nukreiptos į darbą su jaunimo 

grupėmis. 



Projektu „Mobilūs išŠŪKIAI“ siekiama: 

• Lavinti jaunuolių atsakomybes; 

• Užtikrinti turiningą laisvalaikį; 

• Suteikti galimybę atrasti įvairesnes kokybiško 

laisvalaikio formas; 

• Įgalinti aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje, 

bendruomenėje; 

• Ugdyti ir lavinti socialinius įgūdžius; 

• Skatinti socialinę integraciją. 

 



Projekto įgyvendinimo etapai 

 I etapas – komandos formavimas, jaunuolių įtraukimas, 

projekto sklaida.  

II etapas – teorinės ir praktinės projekto veiklos. 

III etapas – projekto finalas, refleksija (diskusijos, 

aptarimai, pasidalijimas gerąją/ patirtimi ir pan., projekto 

vykdytojų komandos įsivertinimas). 





Papildoma informacija 

• Kiekvienas jaunuolis, dalyvaujantis projekte, turės 

galimybę išbandyti save įvairiose srityse, situacijose, 

patirti naujų išgyvenimų. Tai padės atsiskleisti jų 

asmenybėms, geriau pažinti save bei kitus, suteiks 

suaugusiojo gyvenime reikalingų įgūdžių.  

 



Papildoma informacija 

• Bus sudarytos palankios sąlygos dirbti individualų 

darbą su jaunuoliais: mobilūs darbuotojai padės 

jaunuoliams atrasti savo stiprybes ir kurti asmeninės 

ateities vizijas, spręsti iššūkius ir problemas, kylančias 

artimoje aplinkoje. 

•  Pasibaigus projektui veiklos nenutrūks, įgyta patirtis ir 

materialinė bazė bus naudojama jaunimo užimtumui ir 

tolimesniam jaunimo socialiniam ugdymui. Projektas 

orientuotas į jaunimo turiningą laisvalaikį, jaunimo 

įsitraukimą į visuomenines veiklas. 

 


