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Rugsėjo 12 d. Vilniuje vyko „Erasmus +“ programos strateginių partnerysčių projekto „SVMI – „Senjorai savanoriai migrantų
integracijai“ baigiamoji tarptautinė konferencija, kurioje projekto partneriai iš Lietuvos, Graikijos, Prancūzijos, Suomijos ir
Vokietijos pasidžiaugė šio dvejus metus trukusio projekto pasiekimais bei pristatė pagrindinius intelektinius produktus:
•
•

SVMI mokymo programą ir mokymo medžiagą, skirtą suaugusiųjų mokytojams, ketinantiems vesti mokymus vyresnio amžiaus
asmenims, linkusiems savanoriauti migrantų integracijos srityje;
Socialinį ir pilietinį integracijos įrankį – vadovą (gidą) migrantams ir pabėgėliams, kurį sudaro svarbiausių dialogų rinkinys
partnerių šalių ir anglų kalbomis bei naudinga praktinė informacija apie gyvenimo sąlygas partnerių šalyse.

Mokymo programa ir medžiaga gali laisvai naudotis suaugusiųjų švietėjai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, lektoriai pagal poreikį.
Socialiniu ir pilietiniu integracijos gidu gali naudotis ne tik į partnerių šalis atvykę migrantai, bet ir institucijų, dirbančių migrantų
integracijos srityje, atstovai.

Baigiamoji tarptautinė konferencija
„People to People - Promoting Diversity and Voluntarism“
Konferenciją sveikinimo žodžiais pradėjo projekto koordinatorė, SIH
direktorė Daiva Malinauskienė, Švietimo mainų paramos fondo atstovė
Edita Trečiokienė, bei Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto
rektorė Zita Žebrauskienė.
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Pagrindiniai pranešėjai iš Vokietijos Martin Kilgus ir Gisela Kullmer pateikė Europos savanorystės istorijos apžvalgą, kurią
iliustravo statistiniais duomenimis, savanoriškos veiklos gerosios patirties pavyzdžiais:
• Fostering Social Integration in Europe's Diverse Societies through Volunteering - Martin Kilgus
• Senior Volunteering, Mentoring and Training - Gisela Kullmer

Gileta Kierienė konferencijos dalyviams pristatė projekto intelektinius produktus – Socialinį ir pilietinį integracijos įrankį –
vadovą (gidą) migrantams ir pabėgėliams, senjorų savanorių mokymo programą ir medžiagą bei kitus rezultatus (SVMI projekto
rezultatų pristatymas anglų k.).

Konferencijos metu vyko paraleliniai seminarai, kurių moderatoriai Arūnė Taunytė ir Arūnas Bėkšta pakvietė dalyvius giliau
pažvelgti į savanorystės reiškinį bei aktyvių pilietiškumą.

Per kavos pertrauką projekto partneriai pakvietė konferencijos dalyvius diskusijai prie stendinių pranešimų, kuriuose pristatė
kiekvienoje šalyje vykusius bandomuosius mokymus bei projekto sklaidos renginius.
Didžiuojamės pasiektais projekto rezultatais ir tikimės, kad švietimo darbuotojai naudosis mūsų sukurtais intelektiniais
produktais, aktyviai juos taikys savo profesinėje veikloje. Nuoširdžiai viliamės, kad Migrantų gidas taps tikru imigrantų
integracijos vadovu, padedančiu jiems žengti pirmuosius žingsnius naujose šalyse.
Sekite mus interneto svetainėje ir Facebook socialiniame tinkle:
www.seniors4migrants.eu
www.facebook.com/Senior-Volunteers-for-Migrant-Integration-198109627404569/
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