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Projekto santrauka 
 
Tarptautinis projektas PERVET ,,Asmeninis pagalbininkas: iššūkis profesinio mokymo 
įstaigoms“ (ang. “The PERsonal facilitator: a challenge for VET“) buvo pradėtas 
įgyventinti 2015 m. rugsėjo 1 d. 

PERVET projekto finansavimo šaltinis yra Erasmus+ KA2 Profesinio mokymo 

strateginės partnerystės programa. 

Projekto komandą sudaro trys skirtingos organizacijos iš 3 EU šalių. Projektą 

įgyvendina:  

● Proeduca, ne pelno siekianti organizacija Čekijoje, aktyviai dalyvaujanti 

profesinio mokymo srityje, turinti daug patirties projektų valdymo srityje;  

● Bluebook LTD, Italijos komunikacijų agentūra, turinti patirties nagrinėjant  visų 

lygias galimybes;  

● Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, profesinio mokymo įstaiga Lietuvoje. 

PERvet projektu siekiama sumažinti įgūdžių neatitikimą tarp darbo rinkos poreikių ir 

profesinio mokymo. Šio tikslo bus siekiama per profesinio mokymo įstaigų ir darbo 

rinkos bendradarbiavimą, kuriant intelektinį produktą. 

 Remiantis tyrimo rezultatais, projekto metu yra planuojama apibrėžti naujos profesijos 

- Asmeninio pagalbininko - pagrindines savybes, darbo funkcijas bei parengti 

intelektualinį produktą - ,,Asmeninio pagalbininko“ neformalią mokymo programą. 



Asmeninis pagalbininkas yra aukštos kvalifikacijos asmuo, turintis pakankamai darbo 

žinių ir įgūdžių (bendravimas gimtąją ir užsienio kalbomis; informacinių technologijų 

žinios; matematiniai gebėjimai; pagrindinės mokslo ir technologijų žinios; gebėjimas 

mokyti; tarpasmeniniai, tarpkultūriniai, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai; iniciatyvumas 

ir verslumas; kultūrinė raiška), kuris privačiose ir viešosiose įstaigose gali padėti tiek 

darbuotojams, tiek organizacijoms pasiekti 2 tikslų: gerinant darbo aplinkos kokybę, 

pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ; pagerinti darbuotojų gyvenimo kokybę (ypatingai 

padedant moterims suderinti jų darbinį ir šeimos gyvenimą).	

	

Tyrimas 

Projekto veiklomis tiriamas darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros poreikis trijose 

Europos valstybėse (Čekijoje, Italijoje ir Lietuvoje), ir būdai, kaip nauja profesija galėtų 

pagerinti organizacijų efektyvumą ir žmonių gyvenimą. 

 

Šis klausimas bus nagrinėjamas atliekant skirtingų lyčių lygybės pagrindų, dabartinių 

ES lygmens priemonių, skirtų remti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ir 

prieinamų priemonių nacionaliniu, regioniniu lygmeniu partnerių šalyse analizę. 

 



Projektas tirs ĮSA (Įmonių socialinės atsakomybės) sistemą: kokia yra įmonių 

atsakomybė už šeimą, koks jų požiūris į darbo ir asmeninio gyvenimo balansą 

dirbantiems vyrams ir moterims. 

 

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus bus atliekama literatūros apžvalga, ekspertų 

interviu, šalių geriausios praktikos ir atvejų analizė bei profesinio mokymo programų 

tyrimai, anketinė apklausa. Remiantis tyrimų rezultatais, bus parengta nauja mokymo 

programa - projekto rezultatas - norminis dokumentas, nusakantis naujos profesijos 

mokymo sistemą (planą). Parengtoje naujos profesijos mokymo programoje bus 

numatyti naujos profesijos mokymosi rezultatai (žinios, kompetencijos), tikslai, turinys, 

vieta ir trukmė, mokymosi, mokymo ir vertinimo metodai.  

 

SoTa įrodo, kad naujų strategijų poreikis padės pasiekti pusiausvyrą tarp darbo ir 

asmeninio gyvenimo. Toks iššūkis yra atviras ir augantis: mes ketiname sukurti vieną 

galimą kelią (kryptį). 

	

	

	

	

Pirmasis tarptautinis susitikimas 
	

Pirmasis tarptautinis susitikimas įvyko 2015 m. spalį Čekijos miete Česke 



Budejovicai. Susitikimo metu buvo aptartas tyrimo vykdymas ir organizavimas. Tai pat 

buvo suorganizuoti 3 susitikimai su suinteresuotomis šalimis: profesinio mokymo 

įstaigos atstovu, laikino užimtumo centro atstovu, darbo biržos atstovu siekiant 

išsiaiškinti jų pageidavimus ir pasiūlymus. Antrasis susitikimas įvyks Italijoje  2016 m. 

rugsėjį, trečiasis – Lietuvoje 2017 m. rugpjūtį. 

	

	

Prisijunkite prie mūsų pervet-erasmusplus.eu	

	

	

	
	

	

Nutraukti prenumeratą – Pakoreguoti prenumeratos duomenis	

 
ERASMUS+ Bendradarbiavimo inovacijų ir keitimosi gerąją patirtimi tikslais – Strateginė 

partnerystė Profesinio mokymo srityje	
	

	


