
Nevyriausybinė organizacija Bir-
žų trečiojo amžiaus universitetas 
(toliau – TAU) parengė projektą 
„Socialinės įtraukties didinimas 
Biržų rajono vyresnių nei 54 m. 
darbingo amžiaus asmenų tarpe“ 
konkursui, gavo 72832,88 Eur. fi-
nansinę paramą ir 2018-2020 me-
tais vykdė kompleksines nemažos 
apimties veiklas. Rezultatai patvir-
tina, kad projekto tikslas – didin-
ti socialinę įtrauktį Biržų rajono 
savivaldybės vyresnių darbingo 
amžiaus asmenų tarpe, skatinant 
juos aktyviau dalyvauti darbo rin-
koje ir savanoriškoje veikloje bei 
sudarant jiems palankias sąlygas 
spręsti socialinius klausimus – 
pasiektas. Projekto tikslinė grupė 
– Biržų rajono gyventojai nuo 55 
m. amžiaus iki nustatyto senatvės 
pensijos amžiaus.

MOKYMAI, SKIRTI 
BENDRIESIEMS 
GEBĖJIMAMS UGDYTI

Organizuoti mokymai, skirti vy-
resnių darbingo amžiaus asmenų 
bendriesiems gebėjimams ugdy-
ti. Vykdytos švietėjiškos veiklos, 
įtraukiant į jas Biržų rajono darbda-
vius ir visuomenę siekiant mažinti 
vyresnių asmenų diskriminaciją 
darbe bei neigiamus stereotipus, 
susijusius su vyresniu amžiumi, 
taip pat siekta motyvuoti vyresnio 
amžiaus asmenis aktyviau įsitrauk-
ti į visuomeninį gyvenimą. Bendrų-
jų gebėjimų mokymai, organizuoti 
4 vietovėse: Biržuose, Vabalninke, 
Nemunėlio Radviliškyje ir Papilyje, 
juose dalyvavo 67 vyresni darbingo 

amžiaus asmenys, siekta, kad kie-
kvienas dalyvis apsilankytų bent 
dviejuose skirtinguose mokymuo-
se šiomis temomis: Pozityvaus mąs-
tymo ugdymas; Emocinio intelekto 
ugdymas; Konfliktų sprendimas ir 
įtampos valdymas; Efektyvus viešas 
kalbėjimas.

SAVANORIŠKOS VEIKLOS 
MOKYMAI IR PRAKTIKA

Organizuoti 6 mokymai asme-
nims, ketinantiems dalyvauti sava-
noriškoje veikloje. Per 6 mokymus 
apmokytos 6 grupės, t. y. , 55 sa-
vanoriškoje veikloje dalyvaujantys 
asmenys. Projekto įgyvendinimo 
metu savanorišką veiklą atliko 55 
projekto dalyviai, kurie gavo tai 
patvirtinančius sertifikatus. VšĮ 
„Vaiko užuovėja“ savanorišką vei-
klą atliko 5 savanoriai. Labdaros 
ir paramos fondo „Vilties šviesa“ 
dienos centre – 12 savanorių. Bir-
žų rajono savivaldybės Jurgio Bie-
linio viešojoje bibliotekoje ir jos 
filialuose – 38 savanoriai. Ši vei-
kla – vyresnių darbingo amžiaus 
asmenų įtraukimas į savanoriškai 
veikiančių organizacijų gyvybin-
gumą ir teikiamų paslaugų koky-
bę – vykdyta dvejus metus. Biržų 
TAU darbuotojas koordinavo visas 
savanorių ir juos priimančių orga-
nizacijų veiklas. Vyresniems dar-
bingo amžiaus asmenims teiktos 
mokymo, informavimo, konsul-
tavimo paslaugos. Mokymai rengti 
3 skirtingose vietovėse (Biržuose, 
Vabalninke, Nemunėlio Radviliš-
kyje, kad į juos galėtų atvykti ir 

atokesnėse vietovėse gyvenantys 
asmenys). Įvyko 4 „Savanorystė – 
aktyvios veiklos galimybė“ rengi-
niai po 10 asmenų, iš viso dalyvavo 
40 dalyvių. Renginių tikslas – su-
rinkti/susisteminti savanoriavimo 
patirtį bei motyvuoti savanorystės 
veiklą tęsti ir pasibaigus projektui.

INDIVIDUALIOS 
PSICHOLOGO IR 
SOCIALINIO DARBUOTOJO 
KONSULTACIJOS

Projekto metu teikta psichologo 
individuali konsultacinė pagalba 
kiekvienam asmeniui po 20 val. 
individualių konsultacinių paslau-
gų, kurių metu aptartos iškylančios 
problemos, jų sprendimo būdai, 
teikta psichologinė pagalba, nes 
rimtesniems pokyčiams paskatinti 
reikia mažiausiai 5-7 susitikimų, o 
trumpalaikės terapijos trukmė yra 
15-30 susitikimų. Psichologinis 
konsultavimas padėjo dalyviams 
plačiau pasižiūrėti į savo kasdieni-
nes gyvenimiškas situacijas, naujai 
įvertinti save jose ir su nauju maty-
mu keisti savo elgesį. Projekto da-
lyviams teiktos socialinio darbuo-
tojo konsultavimo ir informavimo 
paslaugos, įvyko individualios 
socialinio darbuotojo konsultaci-
jos siekiant didinti prisitaikymo 
prie aplinkos sugebėjimus, padėti 
integruotis į visuomenę. Indivi-
dualios konsultacijos suteiktos 27 
asmenims. Socialinio darbuotojo 
konsultacijos vyko Biržuose, Ne-
munėlio Radviliškyje, Parovėjoje 
ir Pačeriaukštėje. Bendras konsul-

tacinių valandų skaičius – 945 val.

GRUPINĖS KONSULTACIJOS 
SIEKIANT PADĖTI GRĮŽTI Į 
DARBINĘ VEIKLĄ

 Organizuotos grupinės kon-
sultacijos siekiant padėti grįžti į 
darbinę veiklą. Šioms grupinėms 
konsultacijoms vesti buvo pirktos 
konsultantų paslaugos, įvyko 12 su-
sitikimų. Konsultuoti 44 asmenys. 
Pasiekta, kad vienas asmuo apsilan-
kytų bent 3 grupinėse konsultaci-
jose. Vykdytas vyresnių darbingo 
amžiaus asmenų motyvavimas, 
galimybių vertinimas, konsultavi-
mas dėl darbo paieškos, iškylančių 
problemų aptarimas, sunkesnių, 
susijusių su integracija į darbo rin-
ką, situacijų analizė ir aptarimas.

ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA IR 
INFORMAVIMAS

Projekto vykdytojo – Biržų TAU 
– lektoriai iš viso vedė 6 mokymų 
renginius. Švietėjiškų veiklų ir in-
formacijos sklaidos, organizavimas 
vykdytas surengiant tris renginius, 
skirtus vyresniems darbingo am-
žiaus asmenims ir visuomenei, taip 
pat darbdavių atstovams, platinant 
informaciją per Biržų TAU ir par-
tnerių internetines svetaines, sklei-
džiant informaciją žiniasklaidos 
(spaudos) ir informacinių leidinių 
pagalba. Švietėjiškos veiklos rengi-
niai organizuoti Biržų mieste, kur 
įsikūręs Biržų TAU bei Vabalnin-
ke ir Nemunėlio Radviliškyje, kur 
įsikūrę Biržų TAU filialai.

Tikėtina, kad šie renginiai prisi-
dėjo prie kitų projekto veiklų, ku-
riomis siekta skatinti ir motyvuoti 
vyresnius darbingo amžiaus asme-
nis aktyviai dalyvauti socialiniame 
gyvenime bei darbo rinkoje. Šių 
renginių organizavimo paslaugos 
buvo perkamos, visa programa 
derinta su Biržų TAU darbuotojais. 
Pasiekta, kad viename renginyje vi-
dutiniškai apsilankė iki 100 asme-
nų: vyresni asmenys virš 54 metų 
amžiaus, Biržų rajono savivaldybės 
ar vietinių seniūnijų atstovai, vieti-
nės žiniasklaidos atstovai, vietiniai 
darbdaviai.

Apie 2018-2020 m. įgyvendintą 
projektą „Socialinės įtraukties di-
dinimas Biržų rajono vyresnių nei 
54 m. darbingo amžiaus asmenų 
tarpe“ išleista brošiūra „Neleis-
kime gyvenimui sustingti“, jame 
pasakojama apie tai, kad mokymai 
ir savanorystė yra tinkamas būdas 
prasmingai gyventi, spręsti proble-
mas, kurti draugišką ir palaikančią 
aplinką. Glaustai projekto veiklos 
ir rezultatai pristatyti lankstinuke 
„Mokėmės savanorystės ir moty-
vacijos“.

VEIKLOS PO PROJEKTO

Biržų TAU rūpinsis savanorių 
veiklos tęstinumu, organizuos ben-
dradarbiavimą su partneriais dėl 
švietėjiškų veiklų, skatins naujas 
iniciatyvas ir projektus dėl vyres-
nio amžiaus asmenų aktyvaus įsi-
traukimo į visuomeninį gyvenimą.
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