PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. sausio
sprendimu Nr. T2KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2016 METŲ VEIKSMŲ
PLANAS
ES struktūrinių
Prografondų ir bendro- Kiti šaltiniai
mas/projektus
Veikla (trumpas veiklos apjo finansavimo
(EUR)
vykdančioji instirašymas)
lėšos (EUR)
tucija
Tikslas: Sukurti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusių asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam
tobulėjimui.
1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes.
1.1. Priemonė: Remti 1.1.1. rengti ir įgyvenKretingos rajono Kompiuterinio raštingumo mobendrųjų visą gyvedinti bendrųjų komptensavivaldybės M.
kymai. Tikslas – mokyti rajono
*
nimą trunkančio mo- cijų programas/veiklas
Valančiaus viešo- gyventojus naudotis informacikymosi gebėjimų
(finansinio suaugusiųjų
ji biblioteka
nėmis technologijomis.
teikimą
švietimo, teisinio švieKretingos rajono Teminės parodos. Tikslas – tenįvairioms tikslinėms
timo, naujųjų technolosavivaldybės M.
kinti gyventojų kultūrinius –
*
grupėms.
gijų, sveikatos stipriniValančiaus viešo- švietėjiškus poreikius.
mo, verslumo skatinimo,
ji biblioteka
kalbų mokymo ir kt.)
13 840, 00
Kretingos rajono Vykdomas neformalusis suaugusuaugusiesiems.
Lietuvos neįneįgaliųjų draugi- siųjų švietimas sveikatos stiprigaliųjų deparja
nimo srityje, vyks keramikos,
tamentas
piešimo ant šilko, Ebru meno,
rankdarbių užsiėmimai.
Projektas „AtKlaipėdos terito- Projekto metu bus įgyvendinarask save“ firinės
mos ankstyvos intervencijos ir
nansuojamas
darbo biržos
aktyvumo skatinimo priemonės,
Jaunimo užimKretingos skyrius numatytos Jaunimo garantijų
tumo iniciatyiniciatyvos įgyvendinimo plane,
vos, Europos
patvirtintame Lietuvos Respubsocialinio fondo
likos socialinės apsaugos ir darir valstybės
bo ministro 2013 m. gruodžio 16
biudžeto lėšod. įsakymu Nr. A1-692 ,,Dėl
mis.
Tikslas, uždaviniai,
priemonės

Veiksmai (veiklos sritys)

Savivaldybės
biudžeto lėšos
(EUR)

Valstybės
biudžeto lėšos
(EUR)

2

Tikslas, uždaviniai,
priemonės

Veiksmai (veiklos sritys)

Savivaldybės
biudžeto lėšos
(EUR)

Valstybės
biudžeto lėšos
(EUR)

ES struktūrinių fondų ir
bendrojo finansavimo
lėšos EUR)

Kiti šaltiniai
(EUR)

** 1 000,00
(Savivaldybei
bus teikiamas
projektas
konkrečiai
veiklai įgyvendinti)

Programas/projektus
vykdančioji institucija

Lietuvos gyventojų patarėjų
sąjungos Kretingos skyrius

2 500,00 (surinktos įmokos
už mokymą iš
besimokančiųjų.
Trijų mėn.
kursų kaina –
90,00)

Kretingos moterų
informacijos ir
mokymo centras

Veikla (trumpas veiklos aprašymas)
Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo plano patvirtinimo“, užtikrinančios pirminės
intervencijos paslaugų teikimą
tiek neaktyviam, tiek registruotam teritorinėse darbo biržose
jaunimui, atsižvelgiant į individualius jaunų žmonių poreikius
ir taikant įvairias darbo su jaunimu formas, neformaliojo ugdymo metodus, skatinančius
motyvaciją dirbti/mokytis, didinančius pasitikėjimą savimi ir
atsakomybę, leidžiančius labiau
pažinti save, atskleidžiant savo
stipriąsias ir silpnąsias puses.
Projektas „Žinok savo teises –
jauskis saugus“
Tikslas – kelti Kretingos gyventojų teisinių žinių lygį, paruošiant Kretingos rajono NVO
narius teikti konsultacijas šeimos
teisės klausimais Kretingos rajono gyventojams. Projekto veiklos – mokymai, apskriti stalai.
Projektas „Užsienio kalbų žinojimas“
Tikslas – mokyti piliečius užsienio kalbos.
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Tikslas, uždaviniai,
priemonės

Veiksmai (veiklos sritys)

Savivaldybės
biudžeto lėšos
(EUR)

Valstybės
biudžeto lėšos
(EUR)

ES struktūrinių fondų ir
bendrojo finansavimo
lėšos (EUR)

Kiti šaltiniai
(EUR)

*

1.1.2. įgyvendinti neformaliojo švietimo
programas, skirtas vyresniojo amžiaus asmenims,

** 3 900,00
(Savivaldybė
finansuoja
pagal Švietimo
skyriaus siūlymą ir tarybos tvirtinimą)

1.1.3. įgyvendinti neformaliojo švietimo
programas, skirtas saviraiškos galimybėms,
meninei kompetencijai
ugdyti.

Kretingos rajono
Kartenos mokykladaugiafunkcis
centras

Kretingos rajono
pedagogų švietimo centras

*

6 000,00 (finansavimo šaltinis projektas „Bibliotekos pažangai2“, kurį finansuoja Bilo ir
Melindos Geitsų fondas
(JAV))
** 3 000,00 (pateikta paraiška
Lietuvos kultūros tarybai ir Kretingos rajono savivaldybei)

Programas/projektus
vykdančioji institucija

Kretingos rajono
savivaldybės M.
Valančiaus viešoji biblioteka

Veikla (trumpas veiklos aprašymas)
Vykdoma kraštotyrinė – muziejinė veikla, kūno dizaino ir sveikatingumo užsiėmimai.
Jaunimas mokomas taisyklingai
treniruotis su įvairiais treniruokliais, mokosi sveikos gyvensenos.
Organizuoja ir koordinuoja Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. Tikslas – įtraukti pagyvenusius žmones į aktyvią veiklą,
skatinti pilietiškumą, ugdyti
bendrąsias kompetencijas.
Kūrybiniai užsiėmimai moterims. Tikslas – lavinti moterų
kūrybingumą, skatinti jų saviraiškos galimybes, prisidėti prie
įvairesnio laisvalaikio organizavimo.
Projektas „Edukacinis kūrybinių
medijų centras bibliotekoje“
Organizuojami mokymai ir seminarai apie kūrybines medijas.

Projektas „Menas moterims“
Meno edukacija moterims.
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Tikslas, uždaviniai,
priemonės

Veiksmai (veiklos sritys)

Savivaldybės biudžeto lėšos
(EUR)

Valstybės biudžeto lėšos
(EUR)

ES struktūrinių fondų ir
bendrojo finansavimo
lėšos (EUR)

Kiti šaltiniai
(EUR)

Programas/projektus vykdančioji institucija

Kretingos rajono
Kartenos mokykla – daugiafunkcis centras

Sportinės veiklos:
tinklinio žaidimas (jaunimas nuo
18 m.),
tinklinio žaidimas (moterys),
trečiadienio krepšinio lyga (vyrai),
futbolo žaidimas (dalyvių amžius įvairuoja nuo 14 iki 29
metų).
Gerosios patirties sklaida tarp
Kretingos rajono ir šalies pedagogų.

*

1.1.4. inicijuoti ir/ar įgyvendinti pedagogų ir
kitų su vaikais dirbančiųjų specialistų kompetencijų tobulinimo programas (veiklas).
1.1.5. skatinti suaugusiuosius mokytis visą
gyvenimą, kuriant ir
įgyvendinant pozityvios
tėvystės mokymo/ugdymo programas
(veiklas).

1.1.6. įgyvendinti neformalųjį suaugusiųjų
švietimą prevencijos
tikslais.

*

50,00 (labdaros
ir paramos fondo lėšos)

4600,00 (Finansuoja Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija pagal pateiktą projektą)
4 000,00 (Finansuoja Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija pagal pateiktą projektą)

Kretingos rajono
mokyklos pagal
PŠC planą

Kretingos rajono Tėvų ir vaikų demokratinio
lopšelis – darželis bendravimo ir bendradarbiavimo
,,Eglutė“
skatinimas, tėvų švietimo programa ,,Dialogas“.
Kretingos moterų
informacijos ir
mokymo centras

Projektas ,,Tėvų ir vaikų dialogas – darnių tarpusavio santykių
pagrindas”.

Kretingos moterų
informacijos ir
mokymo centras

Projektas „Vyrai pasakykite
smurtui –Ne!”. Tikslas – mažinti
smurtą artimoje aplinkoje, organizuojant mokymus, skirtus
smurtauti linkusiems asmenims,
ir vykdyti socialinę kampaniją,
skirtą smurto prevencijai.
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Tikslas, uždaviniai,
priemonės

Veiksmai (veiklos sritys)

1.1.7. įgyvendinti neformaliojo švietimo
programas, skirtas savanoriškos veiklos skatinimui ir šios veiklos
kokybės gerinimui.

1.1.8. įgyvendinti neformaliojo švietimo
programas, skirtas suaugusiųjų profesinių (dalykinių) kompetencijų
tobu-linimui, naujų įgijimui bei kvalifikacijos
kėli-mui.

Savivaldybės
biudžeto lėšos
(EUR)

Valstybės
biudžeto lėšos
(EUR)

ES struktūrinių fondų ir
bendrojo finansavimo
lėšos (EUR)
10 000, 00
Projektas „Atrask save“ finansuojamas
Jaunimo užimtumo iniciatyvos, Europos
socialinio fondo
ir valstybės
biudžeto lėšomis.

Kiti šaltiniai
(EUR)

** 1 000,00
(Finansuoja
Kretingos r.
savivaldybė
pagal pateiktą
projektą)

*

Programas/projektus
vykdančioji institucija

Tikslas, uždaviniai, priemonės

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
centras

Neaktyviam jaunimui bus teikiamos socialinės, pedagoginės,
psichologinės ir motyvavimo
paslaugos jaunimo ir su jaunimu
dirbančiose organizacijose. Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės integruotis į
darbo rinką, suteikiant trūkstamus gebėjimus ir kompetencijas.

Kretingos moterų
informacijos ir
mokymo centras

Projektas ,,Savanorystė – pilietiškumo ugdymo mokykla“.
Tikslas – per mokymus ir švietėjišką sąskrydį skatinti piliečių
savanorišką veiklą ir gerinti šios
veiklos kokybę Kretingos rajone.

Kretingos rajono
savivaldybės M.
Valančiaus viešoji biblioteka

Seminarai, mokymai bibliotekos
darbuotojams. Tikslas – tobulinti
darbuotojų bendrąsias ir profesines kompetencijas.
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Tikslas, uždaviniai,
priemonės

Veiksmai (veiklos sritys)

Savivaldybės
biudžeto lėšos
(EUR)

Valstybės
biudžeto lėšos
(EUR)

ES struktūrinių fondų ir
bendrojo finansavimo
lėšos (EUR)

Kiti šaltiniai
(EUR)

Programas/projektus
vykdančioji institucija

Veikla (trumpas veiklos aprašymas)

Kretingos rajono
pedagogų švietimo centras (PŠC)

Organizuoja mokymus PŠC darbuotojams. Tikslas – kelti darbuotojų kvalifikaciją, suteikti
naujų, atnaujinti seniau įgytas
žinias.

Kretingos rajono
mokyklos

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas.

12 000,00 (įmonės lėšos)

UAB Terekas

2 000,00 (įmonės lėšos)

UAB Skandia
Steel Baltic

372,00
(uždirbtos lėšos
už suteiktas
licencijuojamas
paslaugas, finansuojamas iš
PSDF)
930,00 (įstaigos
uždirbtos lėšos
už suteiktas
licencijuojamas
paslaugas, finansuojamas iš
PSDF)

VšĮ Kretingos
psichikos sveikatos centras (PSC)

Įmonės darbuotojų profesinių
kompetencijų tobulinimas, naujų
kompetencijų įgijimas, kvalifikacijos kėlimas.
Įmonės darbuotojų profesinių
kompetencijų tobulinimas, naujų
kompetencijų įgijimas, kvalifikacijos kėlimas.
Įstaigos vadovo, administratoriaus kvalifikacijos kėlimas,
teikiamų paslaugų kokybės vadybos tobulinimas, priskirtų
funkcijų atlikimo įgūdžių tobulinimas (archyvavimas, raštvedyba, kadrai).
Įstaigos finansininko, gyd.
psichiatrų, med. psichologų, soc.
darbuotojų, psich. sveikatos
slaugytojų kvalifikacijos kėlimas, priskirtų funkcijų atlikimo
įgūdžių tobulinimas.

500,00
(Savivaldybė
skiria lėšas
pagal PŠC
pateiktą biudžeto planą)
17 333,00
(Pedagogų
kvalifikacijos
kėlimui skirtos
MK lėšos)

VšĮ Kretingos
psichikos sveikatos centras (PSC)
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Tikslas, uždaviniai,
priemonės

Veiksmai (veiklos sritys)

Savivaldybės
biudžeto lėšos
(EUR)

Valstybės
biudžeto lėšos
(EUR)

ES struktūrinių fondų ir
bendrojo finansavimo
lėšos (EUR)

Kiti šaltiniai
(EUR)
20 000,00
PSDF

1. 2. Priemonė. Remti informacinės sklaidos, skirtos motyvuoti suaugusiųjų dalyvavimą mokantis visą
gyvenimą, iniciatyvas.

1.2.1. remti suaugusiųjų
švietimo savaitės iniciatyvą.
*

Programas/projektus
vykdančioji institucija
Kretingos rajono
savivaldybės VšĮ
Kretingos ligoninė
Baublių ,
Grūšlaukės, Kartenos mokyklos –
daugiafunkciai
centrai, Suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centras

Veikla (trumpas veiklos aprašymas)
Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas įvairiose profesinėse
srityse.
Renginių, skirtų paminėti suaugusiųjų švietimo savaitei, organizavimas ir įgyvendinimas.

2. Uždavinys. Sudaryti palankias mokymosi visą gyvenimą sąlygas ir užtikrinti jų kokybę.
2.1. Priemonė: Siekti
bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų
teikimo kokybės suaugusiems asmenims.

2.1.1. plėtoti formaliojo
suaugusiųjų švietimo
paslaugas, suteikiant
antro šanso galimybę
iškritusiems iš formaliojo švietimo sistemos
asmenims.
2.1.2. įgyvendinti tęstinio mokymo programas,
skirtas suaugusiųjų profesinės kvalifikacijos
kėlimui ar įgijimui.

179 396, 00
(MK lėšos)

Už mokymo
programą moka
pats dalyvis ar jį
siunčiančioji
įstaiga

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
centras

Suaugusieji įgyja pagrindinį ir
vidurinį išsilavinimą.

VšĮ Kretingos
technologijos ir
verslo mokykla

Organizuojamos veiklos:
TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo
programa, SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo
programa,
SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko)
mokymo programa,
suvirintojo elektra ir suvirintojo
dujomis mokymo programa,
šaltkalvio mokymo programa,
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Tikslas, uždaviniai,
priemonės

Valstybės
biudžeto lėšos
(EUR)

Veiksmai (veiklos sritys)

ES struktūrinių fondų ir
bendrojo finansavimo
lėšos (EUR)

Kiti šaltiniai
(EUR)

Programas/projektus
vykdančioji institucija

Veikla (trumpas veiklos aprašymas)

šaltkalvio remontininko mokymo programa,
šaltkalvio remontininko mokymo programa,
virėjo mokymo programa,
autotransporto priemonių remonto šaltkalvio mokymo programa,
padavėjo mokymo programa,
konditerio mokymo programa.
3 Uždavinys. Kurti efektyvią informavimo ir konsultavimo sistemą, sudarančią palankesnes sąlygas Kretingos rajono gyventojams ir organizacijoms dalyvauti projektinėje veikloje.
3.1.Priemonė: Koor- 3.1.1. Stebėti ir rinkti
Kretingos suauKretingos rajono gyventojams ir
dinuoti tarpinstitucinį informaciją apie ES
gusiųjų ir jauniorganizacijoms bus teikiamos
bendradarbiavimą
struktūrinių fondų skel*
mo mokymo
informavimo apie ES struktūridalyvaujant projekti- biamus projektus.
centras
nių fondų skelbiamus projektus
nėje veikloje
paslaugos.
3.1.2. Kaupti ir rinkti
Kretingos suauSukaupta informacija apie rajone
informaciją apie Kretingusiųjų ir jaunivykdomą neformaliojo švietimo
gos rajone vykdomą
mo mokymo
veiklą.
*
suaugusiųjų švietimą.
centras

Iš viso

6 700,00

213 269,00

18 600,00

Pastabos. Kiti šaltiniai: įstaigų spec. lėšos, valstybės deleguotos, rėmėjų ir kt. lėšos.
* Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmas (veiklos sritis) vykdomas panaudojant įstaigos žmogiškuosius išteklius ir kitus resursus.
** planuojamos gauti projekto finansavimas

43 852,00

