
                                          
 

 

 

 

Kauno miesto savivaldybės finansuojamas projektas 

 

,,Pagalba augti III: socialinių paslaugų plėtra 10-18 m. vaikams ir jaunimui Kauno mieste“ 

Sutartis Nr. SRB-238, 2021 04 09 

 

Projektas yra VšĮ Kauno miesto poliklinikos Jaunimo centro 2019-2020 m. vykdytų projektų 

,,Pagalba augti" ir ,,Pagalba augti II" tęsinys, siekiant plėtoti socialines paslaugas 10-18 m. sudėtingo 

elgesio vaikams ir jaunuoliams Kauno mieste, pasitelkiant savanoriškos veiklos formatu daromo teigiamo 

poveikio modelį bei jį vystant. Remiantis ankstesne minėtų projektų vykdymo patirtimi šiame projekte 

numatytos veiklos, dar labiau atitinkančios tikslinės grupės vaikų ir jaunuolių poreikius, interesus, t.p. itin 

daug individualaus dėmesio skiriant savanorių - kaip autoritetingų pavyzdžių nepageidaujamam vaikų ir 

jaunuolių elgesiui keisti - atrankai bei jų paruošimui ir konsultavimui. 

 

Projekto tikslas - organizuoti ir teikti tęstines socialines paslaugas 10-18 m. vaikams ir jaunimui, 

siekiant formuoti pozityvias patirtis bei mažinti delinkventinį elgesį, socialinę riziką ir patiriamus 

psichologinius sunkumus. 

Projekto tikslinė grupė – 10-18 m. vaikai ir jaunuoliai, patiriantys krizę, turintys emocijų ir (arba) 

elgesio sutrikimų ar sunkumų, patiriantys socialinę riziką. 

Projekto veiklos:  

I. savanorių atranka ir mokymai (ilgalaikiam individualiam bendravimui su tikslinės grupės vaikais 

ir jaunuoliais), tęstinė konsultacinė projekto specialistų pagalba savanoriams teikiant individualias ir 

grupines supervizijas;  

II. užimtumą didinančių, motyvaciją stiprinančių, socialinius įgūdžius ugdančių veiklų vaikams ir 

jaunuoliams (kartu su savanoriais) organizavimas (laipiojimo sporto užsiėmimai, aktyvaus laisvalaikio 

užsiėmimai batutų parke, apsilankymai pabėgimo labirinte, interaktyvūs užsiėmimai, edukacijos, kt.);  

III. sklandžios savanoriškos veiklos užtikrinimas, organizuojant bei vykdant individualų porų 

koordinavimą ir atvejų aptarimo grupes;  

IV. individualūs informaciniai susitikimai su vaikų ir jaunuolių atstovais. 

Projekte dalyvaujantys savanoriai, baigę mokymus, su jiems paskirtais vaikais ir jaunuoliais projekto 

vykdymo laikotarpiu susitikinės, bendraus, kartu leis laisvalaikį projekto vykdytojo suorganizuotose ir 

individualiai savo suplanuotose veiklose ne mažiau 3 k./mėn. Projekto metu bus suorganizuota ir atlikta 180 

vnt. skirtingų paslaugų, savanorių bendravimui su tikslinės grupės vaikais ir jaunuoliais bus skirta 600 val. 

 

Planuojami projekto rezultatai – projekte dalyvaujantys vaikai ir jaunuoliai, bendraudami, leisdami 

laisvalaikį įvairiose užimtumo veiklose su jiems paskirtais savanoriais, įgis ilgalaikį, motyvuojantį, palaikantį 

ir ugdantį santykį su suaugusiuoju/ savanoriu, jo dėka ugdys ir stiprins savo socialinius įgūdžius, lengviau 

integruosis į pozityvią elgseną skatinančias veiklas (mokytis, dirbti, užsiimti visuomenine, sportine, kt. veikla), 

taps atsparesni neigiamai bendraamžių ir gatvės kultūros įtakai, gebės konstruktyviai panaudoti savo 

stipriąsias savybes kasdieninėse situacijose. 

 

Projekto vykdymo laikotarpis - 2021 m. balandžio-gruodžio mėn.  

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: 

tel. 837 787001, el. p. jaunimocentras@kaunopoliklinika.lt, www.jaunimocentras.eu 
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