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SVMI rezultatai


Projekto interneto svetainė
www.seniors4migrants.eu



Mokymo

metodika

ir

20

valandų

5

modelių

programa, skirta vyresnio amžiaus savanorių rengimui.


Vyresnio amžiaus savanorių mokymo medžiaga.



Nemokama mobilioji aplikacija (App) “Socialinis ir
pilietinis

integracijos

įrankis

-

vadovas

(gidas)

migrantams ir pabėgėliams”.


partnerių šalyse, skirti:

Kas yra SVMI?

-

SVMI įgyvendina šešios partnerių organizacijos
įvairiose ES šalyse:

pristatyti ir praktiškai

pademonstruoti

mobiliąją

aplikaciją (App) bei vyresnio amžiaus savanorių mokymo
programą;

SVMI – “Senjorai savanoriai migrantų
integracijai” tai projektas, kurį finansuoja ES
“Erasmus+ / Strateginės partnerystės“ programa.
Projektas prasidėjo 2017 m. spalio 1 d. ir tęsis iki
2019 m. rugsėjo 30 d.
SVMI projektu siekiame padėti migrantams ir
pabėgėliams geriau integruotis į priimančiąją
visuomenę, pasitelkiant į pagalbą senjorus
savanorius. Taip bus skatinama savanorystė tarp
vyresnio amžiaus gyventojų bei mažinama jų
socialinė atskirtis.

Eksploatacijos – kontaktų užmezgimo seminarai

- supažindinti savanorystės mokymus lankiusius senjorus
su potencialiais jų „klientais“ (migrantais ir pabėgėliais) ir
padėti jiems užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo
ryšius.


Baigiamoji
Lietuvoje,

tarptautinė
skirta

apžvelgti

sklaidos

konferencija

savanoriškos

veiklos

ir

migrantų integracijos situaciją ES šalyse, suorganizuoti
praktinius

seminarus

suaugusiųjų

švietimo

įstaigų

atstovams ir pasidalinti gerąja patirtimi, užmezgant
ilgalaikius ryšius tarp vietos bendruomenių ir migrantų
bei pabėgėlių.

P1 - Soros International House,
Lietuvoje – koordinatorius

P4 - Anmiro Oy, Suomija

P2 - Medardo Čoboto Trečiojo
Amžiaus Universitetas, Lietuva

P5 - DIAN, Graikija

P3 - ifa Akademie, Vokietija

P6 - GSVO 95, Prancūzija
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Tarptautiniai SVMI renginiai
Projekto partneriai susitiko Prancūzijoje


2017 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. įvyko pirmasis
projekto partnerių susitikimas Vaurealyje, Prancūzijoje.
Susitikimo dalyvius pasveikino Vaurealio merė p. Sylvie
Couchot ir buvęs meras p. Bernard Morin.

Susitikimo metu aptarti įvairūs su projekto įgyvendinimu susiję
klausimai, nulemiantys sėkmingą projekto įgyvendinimą.
Partneriai susipažino su projekto valdymo planu, suderino
intelektinių projekto produktų rengimo pagrindinius aspektus,
aptarė finansinės atskaitomybės bei vidinio vertinimo ir
komunikacijos klausimus. Taip pat buvo pristatyta sklaidos
strategija, atlikta galimų rizikų analizė bei aptarti kiti su
projekto įgyvendinimu susiję klausimai.
Renginio pabaigoje susitikimo dalyviai aplankė Kalėdoms
pasipuošusią Prancūzijos sostinę Paryžių, esantį vos už 50
kilometrų nuo Vaurealio.
Svarbu:


Projekto interneto svetainė oficialiai pradėjo veikti nuo
2017 m. gruodžio 15 d.



Kitas partnerių susitikimas įvyks 2018 m. balandžio 26-27
dienomis Štutgarte, Vokietijoje.

The Project Team Meets
SVMIinrenginiai
SIH susitiko su Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus

Lietuvoje
SVMI įgyvendinimo etapai aptarti MČTAU rektorate

miesto bendrija atstovais
2017 m. gruodžio 22 d. SIH susitikio su projekto asocijuoto
partnerio Lietuvos sąjungos “Bočiai” Vilniaus miesto bendrija
atstovais. Susitikimo dalyviai labai susidomėjo projekto veiklomis ir
džiaugėsi naujomis galimybėmis bendradarbiauti ir dalyvauti
pilotiniuose savanorystės mokymuose. Jie pripažino, kad Lietuvoje
retas vyresnio amžiaus žmogus yra savanoriavęs ir mano, kad to
priežastis – gebėjimo ir žinių apie savanorystę trūkumas.

2017 m. gruodžio 19-tąją įvyko MČTAU rektorato posėdis,
kurio metu Regina Dovidavičiūtė, atsakinga už SVMI projekto
įgyvendinimą, pasidalino įspūdžiais iš pirmojo projekto
susitikimo Prancūzijoje. Ji kartu su MČTAU rektore dr. Zita
Žebrauskiene ir rektorato nariais aptarė pagrindines SVMI
veiklas,
savanorių
parinkimo
principus,
projekto
administravimo bei jo viešinimo MČTAU tinklapyje ir
nacionalinėje spaudoje klausimus.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis naujienlaiškis atspindi tik autoriaus požiūrį,todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Kontaktai Lietuvoje: info@sih.lt arba mctau.info@gmail.com
trūkumas.

