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Projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių programą
Projekto aprašymas
Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti globėjų, įtėvių ir jais ketinančių tapti asmenų šeimas bei
stiprinti ir plėtoti tiek jų, tiek švietėjų ir kitų darbuotojų, dirbančių ir bendradarbiaujančių su
minimomis šeimomis kompetencijas. Projekto tikslas įgyvendinamas siekiant:





teikti įvairią paramą: akivaizdiniai ir internetiniai mokymai asmenims, dirbančiais su globėjais,
įtėviais ir jais ketinančiais tapti, taip pat mokymai globėjų, įtėvių šeimoms. Mokymai vykdomi
bendradarbiaujant su užsienio partnerinėmis institucijomis (akivaizdiniai mokymai vyks
projekto laikotarpiu Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje);
sukurti įrankius padėsiančius tobulinti globos procesus;
stiprinti globėjų šeimų įvaizdį ir savitarpio paramą.

Tikslinės grupės
Projekto tikslinės grupės:
1. Ugdytojai – žmonės, kurie teikia profesionalią pagalbą globėjams: globos koordinatoriai,
psichologai, gydytojai, šeimos padėjėjai
2. Globėjai, įtėviai – žmonės, kurie globoja vaikus, susiję arba nesusiję giminystės ryšiu,
profesionalios ir patikimos globėjų šeimos bei šeimynos, globojančios našlaičius.
Paramos veiklos
3-jus metus truksiančio projekto laikotarpiu partneriai planuoja šias pagalbos / paramos veiklas:






Organizuoti globos koordinatorių (asmenų, kurie koordinuoja globos veiklas) mokymus
Organizuoti globėjų, įtėvių mokymus
Parengti pagalbos vadovą asmenims, atsakingiems už globą
Parengti medžiagą apie globą
Sukurti paramos grupes ir suorganizuoti joms internetinius mokymus, seminarus, skirtus žinių
apie globą plėtimui ir gilinimui

Numatomi rezultatai:










Internetiniai seminarai globėjams
Pagalbos vadovas, kuriame pateikiamos gairės, rekomendacijos, krizių valdymo metodai
27 projekto dalyviai – partnerinių institucijų darbuotojai, dalyvaujantys suaugusiųjų švietime ir
dalyvausiantys projekte numatytuose mokymuose
27 globėjai, kurie įgis ir/ar patobulins savo kompetencijas dalyvaudami projekte numatytuose
mokymuose
1 interneto svetainė, kurioje veiks forumas
2 nedidelės apimties filmai (vizualinė medžiaga) apie globą (skirti formuoti teigiamą požiūrį į
globą)
Lankstinukai ir plakatai, kuriuose pateikiama informacija apie globą
3 paramos grupės, po vieną partnerių šalyse
27 pedagogai ir 27 įtėviai ir/ar globėjai tiesiogiai dalyvaus projekte. Tačiau ilgalaikių projekto
rezultatų kontekste galutinė auditorija bus daug didesnė. Planuojama pasiekti mažiausiai 300
globėjų šeimų trijose partnerių šalyse.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje : https://rodzina.fundacjasmart.pl/en
Partneriai





Foundation for education SMART from Opole, Municipal Social Welfare Center in Żory
(Lenkija) – koordinuojanti institucija, fundacjasmart.pl
IAC - Instituto de Apoio à Criança z Lisbon (Portugalija), iacrianca.pt
VšĮ „Mano šeimos akademija“ (Lietuva), msakademija.lt
Asocijuotas partneris VšĮ „eMundus“ (Lietuva)
Projekto rezultatai bus prieinami dalyvaujančių institucijų nacionalinėmis kalbomis ir anglų
kalba:

Šiuo metu veikianti projekto svetainė: https://rodzina.fundacjasmart.pl/lt/ (numatoma, kad adresas bus
pakeistas)

