JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
verslumo projektų, finansuotų 2010 metais,
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1.

VšĮ Akmenės rajono turizmo ir
verslo informacijos centras
Kudirkos g. 27, N. Akmenė, LT85145

„Moki amatą – turi
ateitį“

3

30

5 000

Programos tikslas buvo mokyti Akmenės rajono jaunimą (apie 30 asm.;
tarp jų jaunuosius bedarbius) amatų, suteikti verslumo pagrindus,
didinant jaunimo užimtumą vasaros metu bei jų perspektyvumą
integruojantis į darbo rinką. Programa skirta jaunimo ir su jaunimu
dirbančiųjų pilietinių kompetencijų patikrai, jų turinio įforminimui ir
stiprinimo būdų numatymui. Programos metu vykstančiuose
mokymuose iš viso dalyvavo apie 30 jaunimo atstovų (jaunimas sudarė
ne mažiau kaip 2/3 mokymų dalyvių). Mokymų dalyviai turėjo
galimybę išbandyti įvairius amatus. Amatai, kurių buvo mokoma,
pasirinkti atsižvelgiant į rajone esančius meistrų ir amatininkų išteklius.
Jaunimas buvo mokomas šių amatų: pynimas iš vytelių ir šiaudelių,
vaško liejimas, floristika ir medžio drožyba, tapyba ant šilko, vėlimas,
aliejinė tapyba, dekupažas. Mokymų metu ir mokymų uždarymo
renginyje jaunimui buvo pateikiama verslo pradžios galimybių bei
subtilybių informacija. Mokymai vyko liepos – rugpjūčio mėnesiais
kiekvieną ketvirtadienį, penktadienį nuo 11 iki 16 val. (po 5 val. per
dieną). Programos dalyviai turėjo galimybę rinktis kuriuose amatų
mokymuose
dalyvauti.
Norintieji
galėjo
lankytis
visuose
organizuojamuose mokymuose. Mokymų pabaigoje įvyko mokymų
uždarymo renginys, o mokymų metu sukurti darbeliai buvo
eksponuojami parodoje VšĮ Akmenės rajono turizmo ir versli
informacijos centro patalpose.

„Atvirukai – kaimo
jaunimo
iniciatyvoms didinti
ir verslumui skatinti“

1

14

500

„Atvirukai – kaimo jaunimo iniciatyvoms didinti ir verslumui skatinti“
pirminis projektas skatinant Aukštupių kaimo jaunimo iniciatyvas.
Projektas vyko visos vasaros metu renkantis kelias dienas savaitėje po
keletą valandų. Buvo išsiaiškinta, kokie atvirukai paklausiausi, kokius ir
kokia technologija gaminti. Pasiruošimo etape buvo pasiskirstyta
darbais, įsigytos reikiamos medžiagos bei darbo įrankiai.

Tel.: (8-425) 57020
El. paštas: vic@akmene.lt

2.

Aukštupių kaimo bendruomenė
„AUKŠTADABRUPIS“ Šviesos g.
9, Aukštupių k., Žygaičių sen., 73279
Tauragės r.
Tel.: 868216839
El.paštas:jorastada@yahoo.com

2

Trumpas projekto aprašymas

3.

Viešoji įstaiga Druskininkų
jaunimo užimtumo centras
Veisiejų g. 17, Druskininkai, 66245

„Aš ESU. Aš
GALIU. Aš
TURIU.“

3

60

4500

Tel.: (8 313) 53056
El.paštas.: info@juc.lt

Padidėjus bedarbystei bei sumažinus jaunimo projektinei veiklai
finansavimą, pastebėtas jaunimo veiklos užimtumo trūkumas mieste.
Siekiant suaktyvinti jaunimo užimtumo veiklą bei užimti jaunimą
vasaros atostogų metu, organizuoti verslumo ugdymo mokymai
Druskininkų savivaldybės jaunimui, kurių metu jaunimas buvo
mokamas skirtingo amato. Projektas prasidėjo liepos mėnesį. Išplatinus
informaciją plakatų, skelbimų, reportažų pagalba suburta jaunimo
grupę. Susirinkus grupei, jaunimo užimtumo centre, projektas pradėtas
nuo dekupažo mokymų pagrindų:
• Daikto paruošimas sendinimui;
• Daiktų sendinimas;
• Daiktų dekoravimas įvairiais paveikslėliais ir lakavimas.
Antrą projekto mėnesį, buvo veriami darbai iš karoliukų. Jaunuoliai
patys išsirinko karoliukų spalvas, dydį, norimą formą iš kurių buvo
suverti gyvūnai, sagės, auskarai, karoliai. Trečią projekto mėnesį buvo
dirbama su vilna. Kiekvienas susipažino su vilna. Pradėta velti nuo
mažų gėlyčių ir karoliukų. Vėliau mokytasi velti šlepetes, krepšius ir t.t.
Projekto įgyvendinimo metu buvo mokoma ne tik amato, bet ir sukurtų
darbų populiarinimo pagrindų. Jaunimas supažindintas su
pagrindinėmis marketingo priemonėmis, kurių pagalba gali būti
populiarinami sukurti produktai. Sumaketuota skrajutė – kvietimas.
Projekto pabaigoje atidaryta paroda, kurios metu buvo galima apžiūrėti
visus projekto metu sukurtus ir pagamintus jaunimo rankdarbius.
Įteiktos padėkos visiems dalyvavusiems projekte dalyviams.

4.

Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungos filialas “Vilniaus
miesto skyrius”

„Pameistrys II“

4

15

Barboros Radvilaitės g. 1, Vilnius
Telefono Nr.: 8650 19668
Fakso nr.: 8 526 10935
El.paštas: marius@skarupskas.lt

3

5000

Projektas PAMEISTRYS - tai galimybė pažinti ir išbandyti norimą
veiklą iš labai arti, nes jos mokomasi meistro darbo vietoje. Meistro
padedamas pameistrys išsiugdo amatui ar profesijai reikalingas
kompetencijas ne iš teorijos vadovėlių, bet tiesiai iš norimos srities
profesionalų. Pirmojo projekto etape buvo gauta 360 anketų, kur buvo
pretenduojama į tokių meistrų kaip Ramūnas Rudokas, Kęstas
Rimdžius, Tomas Šileika ir kitų pameistrius. „Pameistrys II“ pasirinkta
viena konkreti specialybė – kulinaras. Pirmame etape į šią specialybę
buvo gauta bemaž daugiausiai pageidavimų, ją aplenkė tik politikai ir
ūkininkas. Ši specialybė ne tik praverstų kiekvieno namuose, bet
aistringi virėjai projekto pabaigoje turėjo realiai pagaminti gaminius,

kuriuos turėjo pardavinėti. Pirmiausia buvo paskelbta registracija į
projektą visoje Lietuvoje. Po registracijos pagal motyvacijas ir
pasiryžimą dirbti buvo atrinkta jaunų žmonių grupė - “pameistriai” dalyvauti projekte ir mokintis kulinaro amato. Pagrindinė projekto
auditorija buvo jaunimas, neturintis darbo ir norintis įgyti žinių
kulinarijos srityje arba pagilinti jau turimas. Su šia grupe kartu dirbo
profesionalai - “meistrai” - kurie mokė juos kulinarijos amato paslapčių
nuo užkandžių iki desertų. Taip pat organizuota išvyka į specifinius
ūkius ruošiančius gaminius restoranams ir kavinėms. Kulinarijos
pamokos buvo filmuojamos ir talpinamos internetiniame puslapyje
pameistrys.eu. Nepatekę į “pameistrių” grupę jauni žmonės galėjo
pasisemti žinių internetu. Pasibaigus mokymo laikotarpiui “pameistriai”
gavo kulinaro amato mokymo kurso baigimo pažymas, liudijančias apie
jų gebėjimą dirbti šį darbą. Paskutinis projekto akcentas buvo tai, kad
pagaminti gaminiai buvo pardavinėjami vienoje iš Vilniuje ar kitoje
Lietuvos vietoje vyksiančių mugių. Taip siekiama parodyti, kaip vyksta
visas procesas nuo recepto sugalvojimo, jo gaminimo, tobulinimo iki
realizacijos.
5.

JAUNIMO IR MOTERS
UŽIMTUMO CENTRAS

,,Norime dirbti, o ne
prašyti išmaldos“

3

10

P.Vileišio 3-41, Mažeikiai
Telefono Nr.: 8 615 39588
El. paštas:ema@kli.lt

4

5000

Pagal neformalaus mokymo programą dalyvauvo 10 asmenų.
Kiekvienas gavo 48 val. (teorinio ir praktinio) mokymo, lankė
praktinius mokymus 1 kartą į savaitę po 6 akademines val. liepos –
rugsėjo mėn. Būsimos grožio salono darbuotojos mokėsi sanitarijos,
higienos, susipažino su makiažo ir koloristikos pagrindais praktikoje,
mokėsi darbuotojo etikos ir psichologijos pagrindų, kosmetinio ir
netradicinio masažo, susipažino su dekoratyvine, gydomąja kosmetika
ir mokėsi ją pritaikyti praktikoje, mokėsi suderinti rūbus pagal figūrą,
darbą ir amžių. Mokymų lankytojai buvo supažindinti su papuošalų ir
aksesuarų priderinimu bei gamyba ir įgijo praktinių žinių, taip pat
sužinojo, kaip panaudoti praktiškai kosmetikoje gydomuosius, vaisinius
ir aromatinius augalus.

6.

Radviliškio rajono jaunimo klubas
„MIX“

„ŠEŠKATURGIS“

11

800

5000

Nuo liepos mėnesio kiekvieną trečiadienį Radviliškio miesto kultūros
centre buvo organizuotos kojinių mezgimo dirbtuvės. Susirinkusios
kojinių mezgėjos, tautodailininkės mokė jaunus žmones megzti, nerti,
velti kojines. Mezgant kojines (dirbtuvių metu) į užsiėmimus buvo
kviesti įvairių specialybių, sričių atstovai, pasakojantys, kaip kūrybingai
ir pelningai pateikti prekę, kad ji būtų patraukli ir pelningai parduota.
Spalio pirmąją savaitę organizuota kojinių parodą ir jų pardavimas.
Kojinės parduotos suorganizuotame turguje – „Šeškaturgyje“.
(Šeškaturgis – senovės Lietuvoje antrąją advento savaitę
organizuojamas turgus, kuriame padavinėjami šilti rūbai, kailiai, batai,
kepures ir t.t.). Šeškaturgį organizuotas prie Radviliškio miesto kultūros
centro esančiame skverelyje.

„Kūrybinių industrijų
skatinimas tarp
Visagino miesto
jaunimo“

3

20

5 000

Viena iš aktualiausių problemų Visagino mieste – jaunimo bedarbystė.
Šis socialinis sluoksnis visada buvo pats jautriausias ekonomikos ir
socialinių pokyčių atžvilgiu. Net ir tuo metu, kai šalyje nebuvo krizės,
jaunimui buvo žymiai sudėtingiau surasti darbą nei vidutinio amžiaus
žmonėms, turintiems patirtį. Kiekvieną mėnesį Darbo biržoje
registruojasi po 350/400 žmonių, nemaža dalis iš jų yra jauni žmonės.
Ne paslaptis, kad surasti gerai apmokamo darbo jaunam žmogui yra
žymiai sunkiau nei patyrusiems darbuotojams, tai psichologiškai labai
veikia bendras nuotaikas. Projekto rėmuose norėta padėti Visagino
jaunimui išmokti amatų bei išmokyti, kaip galima uždirbti iš savo
kūrybiškumo ir tokiu būdu sukurti sau darbo vietą. Visagino jaunimas
pasižymi aktyvumu, pozityvumu, nemėgsta sėdėti namuose be darbo.
Dauguma iš jų, ypač moterys, moka siūti, siuvinėti, megzti, tačiau
kartais joms trūksta individualumo, fantazijos ir kūrybiškumo. Siūlomi
mokymai padėjo joms ne tik susipažinti ir išmokti kitų amatų, bet ir
sužinoti kaip galima uždirbti iš savo kūrybiškumo. Projekto rėmuose 20
jaunų žmonių grupė apmokyta laikrodžių gamybos, šilko tapybos,
papuošalų gamybos, muilo gamybos ir vėlimo, ir verslo pagrindu:
verslo pradžios ir pardavimo. Mokymų vykdymui buvo pasamdyti
amatų specialistai, o verslo pagrindų ir pardavimų mokė IAE regiono
verslo inkubatoriaus specialistai, kurie sutiko padėti įgyvendinti šį
projektą.

„RIEDU
UŽTIKRINTAI“

4

10

5000

„RIEDU UŽTIKRINTAI“ yra sudedamoji projekto „Kartu mes galim!“
dalis. Juo siekiama suburti techninių kompetencijų jaunimą bendram
darbui KURIANT vienetinius dviračius, juos GAMINANT IR

Maironio g. 10,
82133
Radviliškis
Telefono Nr.: 8 614 03890
Fakso nr.: (8 ~ 422) 51085
El.paštas: kvedjola@gmail.com
7.

Asociacija „RYŠIŲ BANKAS“
Taikos 7, Lt-31107 Visaginas
Telefono Nr.: 865783886
El.paštas: rysiu.bankas@gmail.com

8.

VšĮ „Savivaldos plėtros institutas“
Adresas:Liudvinavo g. 37, Vilnius

5

REALIZUOJANT. Kartu su partneriais buvo vykdoma projekto dalyvių
atranka. GAMYBA vyko po to, kai dalyviai praėjo dviračių sandaros ir
konstravimo mokymus ir turimas technines kompetencijas galėjo
adaptuoti dviračių gamybos procese. Projekto metu pagaminti 2
vienetiniai dviračiai, išsiskiriantys savo dizainu ir aerodinaminėmis
savybėmis. REALIZACIJA: dviračiai buvo ne tik sukurti, pagaminti,
bet ir parduoti. Pardavus dviračius gautos lėšos buvo skiriamos
tolimesniam šio projekto įgyvendinimui. Dviračių reklamai ir
pristatymui siekiama pasirinkti Vilniaus miestą ir judriausias miesto
vietas, tam panaudojant JCDecaux stendus, taip pat demonstruojant
prekybos centruose ir renginių metu. Projekto viešinimą padėjo
organizuoti ir savivaldybės.

Telefono Nr.: 867733312
El.paštas:
info@savivaldosinstitutas.lt

9.

ASOCIACIJA VELIUONOS
ŠEIMŲ LAISVALAIKIO
KLUBAS
Dariaus ir Girėno g.1, Veliuona

„Amatų edukacija ir
sukurtų dirbinių
pristatymas bei
panaudojimas
spektaklyje“,

6

40

Telefono Nr.: 8-618-71 280
El.paštas:
i.svetlauskiene@gmail.com

6

5 000

Šiuo projektu buvo siekiama tikslingo ir naudingo Jurbarko rajono
jaunimo laisvalaikio užimtumo vasaros ir rudens metu, Veliuonoje
rengiant edukacinius, praktinių įgūdžių ir žinių suteikiančius amatų
užsiėmimus bei trumpalaikes savaitgalio stovyklas. „Amatų edukacija ir
sukurtų dirbinių pristatymas bei panaudojimas spektaklyje“ projektas
rengtas kartu su Veliuonos kultūros centro paauglių dramos rateliu (10
narių), Veliuonos alternatyvaus roko jaunimo grupe „Mental boost“ (5
nariai). Tiesiogiai projekte dalyvavo apie 40 žmonių, iš jų 30 jaunimo
kategorijos amžiaus, kurie teoriškai ir praktiškai susipažino su 9 amatais
ir leido į juos pažvelgti šiuolaikinio jaunimo akimis. Vasaros metu
Veliuonoje vyko edukaciniai vilnos vėlimo, macrame, pintinių ir vytinių
juostų audimo, audimo, karoliukų audimo, molio lipdymo, audinio
dažymo (batika), papieš mache amatų užsiėmimai, vyko vaidybos ir
šokio repeticijos, buvo lankomasi pas vietos meistrus. Projekto dalyviai
išmokė verpti, susipažino su audimo technika. Projekto rezultatas –
muzikinis spektaklis pagal P.Cvirkos kūrinį „Kupriukas muzikantas“. Jo
metu dalyviai ne tik vaidino, šoko ir dainavo, bet pristatė ir užsiėmimų
metu sukurtus dirbinius (macrame dekoras ir papuošalai, pintinės ir
vytinės juostos, vilnos bei keramikos, batikos darbai, karnavalinės
kaukės ir kt.) bei įgūdžius (verpimas, audimas, grimas bei nagų dailė,
šokis). Galutiniai projekto rezultatai - premjerinis spektaklis ir jame
naudojami dirbiniai buvo pristatyti spalio pabaigoje jaunimui skirtame
renginyje Veliuonoje ir Jaunimo Departamento organizuotame
renginyje Vilniuje. Spektaklyje buvo panaudota dalis sukurtų dirbinių, o
dalis bus eksponuojama pardavimui lydinčioje parodoje. Spektaklį buvo

pristatytas ir kituose miesteliuose.
10.

VšĮ „Vilniaus skautų centras“

„Ei, vija pinavija!“

5

160

5000

Šiuo projektu buvo siekiama gyvai realizuoti skautų vieną iš šūkių:
“Pramoga su tikslu“, t.y. naudojant stovyklinę ir skautiškos sueigos
aplinkas, paskatinti jaunus žmones pažinti ir išmokti senuosius lietuvių
liaudies amatus, pritaikant juos asmeniniam verslumui vystyti. Savaitės
trukmės stovykloje kartu su juvelyrikos, audimo, pynimo iš vytelių
meistrais, šešiasdešimt jaunų žmonių mokėsi ne tik šių amatų
specifikos, tačiau ir meistrų patirties verčiantis rankų darbo gaminių
prekyba kaip pragyvenimo šaltiniu. Po savaitės intensyvių pamokų,
dalyviai atliko namų darbus, kuriuos vėliau pristatė meistrams,
draugams, tėvams ir svečiams, specialiai surengtoje mugėje –
pristatyme. O vėliau savo įgytais amatais pasidalino su bendraamžiais,
patys vesdami specializuotas pamokėles šaltuoju sezonu Vilniaus
skautų centre.

„Amatų vasara“

4

15

3200

Projekto pradžioje buvo organizuoti praktiniai mokymai, seminarai,
kurių metu jaunuoliai įgijo žinių, kaip dirbti su keramikos, tapybos ant
drobės, vėrimo, biserio, origamio amatais. Vėliau visą projekto
laikotarpį 3 amatų meistrai 3 kartus per savaitę organizavo užsiėmimus,
kurių metu jaunimas užsiėmė praktiniais amatais: keramika, biseriu,
tapyba ant drobės, nėriniais, siuviniais, vėrimu, origamiu. Buvo
suorganizuotos atvirų durų ir menų dienos, kurių metu visi norintys
galėjo ateiti ir susipažinti su projekto veikla, išbandyti patys pasirinktą
amatą praktiškai kartu su jaunimu. Pagaminti dirbiniai patalpinti Vaikų
dienos centro internetinėje svetainėje www.vdc.lt, Kaziuko mugės
internetiniame tinklapyje www.e-kaziukas.lt, surengta Elektrėnų miesto
bibliotekoje paroda - mugė ir taip populiarinti amatai bei sudarytos
sąlygos jaunimui užsidirbti iš savo pačių pagamintų meno dirbinių.

„Verslumo ugdymas
per keramikos
amatą“

1

10

3200

Juodosios keramikos centro dirbtuvėje – galerijoje 10 jaunuolių iš
Vilniaus darbo biržos jaunimo darbo centro kartą per savaitę dirbo su
moliu, mokėsi keramikos amato - lipdė elementarius dubenis,
puodelius, žvakides, mokėsi žiesti indus ant žiedimo staklių. Dalyvavo
pilname indo gaminimo procese. Pagal juodosios keramikos senąją
technologiją mokėsi dekoruoti, gludinti indus, klijuoti ąsočiams ąseles,
džiovinti darbus. Projekto pabaigoje buvo surengta jaunuolių pagamintų
keramikos darbų paroda. Projekto eigoje jaunimui buvo aiškinama
smulkaus verslo pradėjimo, registravimo, darbų realizavimo, reklamos

A.Smetonos 8-1,LT-01115 Vilnius
Telefono Nr.: (8 5) 21611252
Fakso nr.: (8 5) 21611252
El.paštas: vsc@skautai.lt

11.

VšĮ Elektrėnų vaikų dienos
centras
Draugystės g. 3, Elektrėnai
Telefono Nr.: 8 528 39706
Fakso nr.: 8 528 39706
El.paštas: info@vdc.lt

12.

VšĮ „ Juodosios keramikos
centras“
Paupio 5-3. Vilnius, LT 01119
Telefono nr.: +37069942456
El. Paštas: eugenijp@takas.lt

7

pradmenys.
13.

VO KOFOEDO MOKYKLA
Panerių g. 10, Vilnius

„Jei vasarą netingėsi,
savo krepšį nusipint
galėsi“

2

5

Telefono Nr.: (8 5) 2395154
Fakso nr.: (8 5) 2310532
El.paštas:
bliumenzoniene@yahoo.com

8

3200

Projekto mokymo programa buvo skirta parengti pynėjus iš vytelių,
turinčius teorinių žinių, kaip savarankiškai parinkti ir paruošti pynimo
žaliavą, gebančius pasiruošti pynimui reikalingas formas bei pinti
skirtingais būdais įvairius buitinius ir dekoratyvinius dirbinius,
nesudėtingos konstrukcijos gaminius. Projekto mokymų metu vytelių
pynimo amato buvo apmokyti 5 asmenys. Mokymus vedė vytelių
pynimo meistras, turintis ilgametę patirtį. Jis mokymų metu organizavo
grupinius užsiėmimus bei darbą grupėse, tačiau esant reikalui pagal
individualius gebėjimus bei poreikius buvo mokoma ir konsultuojama
individualiai. Mokymo programos trukmė – 8 savaitės (96 val.). Jaunieji
amatininkai teoriniuose užsiėmimuose, kurie truko 1 savaitę (12 val.),
pažino pynimo medžiagas, buvo kalbama apie skirtingus pynimo būdus
bei technologijas, taip pat buvo supažindinami su darbo bei sveikatos
saugos reikalavimais ir kt. Praktinis mokymas truko 7 savaites (84 val.)
ir vyko Kofoedo mokyklos patalpose. Jos metu buvo įtvirtinami ir
tobulinami praktiniai gebėjimai, mokoma pynimo būdų, technologijų
bei kitų vytelių pynimo ypatumų. Projekto metu teoriniai bei praktiniai
užsiėmimai vyko organizacijos patalpose, buvo naudojamasi
organizacijai priklausančiu inventoriumi. Baigiamojo renginio metu
projektas ir jo rezultatai buvo viešai pristatyti visuomenei.

14.

Všį „Psichologinių įdėjų namai“

„Aš pats“
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Dažniausiai jaunimo verslumą stabdo netikėjimas savo jėgomis,
paramos trūkumas bei verslumo įgūdžių stoka. Ypač svarbus yra
verslumo įgūdžių lavinimas per patrauklią jaunimui veiklą, todėl
neatsitiktinai pasirinkta stalo žaidimų gamyba. Mokymasis žaidžiant yra
daug efektyvesnis nei įprastas, taip pat atsiranda puiki galimybė
susipažinti su verslo subtilybėmis bei įgyti praktinių, su verslu susijusių
žinių ir įgūdžių. Taip pat stalo žaidimai yra paprasta ir neįpareigojanti
bendravimo forma, leidžianti net ir pirmą kartą susitikusiems žmonėms
bendrauti laisvai ir linksmai. Projektas buvo vykdomas dviejose
probleminėse Lietuvos teritorijose - Skuodo ir Rokiškio rajonuose.
Tikslinė grupė – 50 jaunų žmonių. Bendradarbiaudami su Skuodo
mobilaus jaunimo ir Rokiškio jaunimo centrais, atrinkome programos
dalyvius. Projektas buvo įgyvendinamas vasaros metu (liepos –
rugpjūčio mėnesiais). Kiekvienai grupei buvo vedami mokymai, kurių
metu jauniems žmonėms buvo sudarytos galimybės išmokti gaminti
stalo žaidimus, susipažindinti su alternatyviais laisvalaikio praleidimo
būdais, ugdyti(s) verslumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir
komandinio darbo įgūdžius.

