
 

Tikslas pasiektas  
 
Derinant profesinį ir asmeninį 
gyvenimą yra taikomos įvairios 
priemonės, tokios kaip - nevisa 
darbo diena, nuotolinis darbas, 
darbo laiko/grafiko lankstumas ir kt. 
Vertėtų giliau pažvelgti į šiuos darbo 
aspektus, kurie palieka daug erdvės 
eksperimentams.  PerVET projekte 
buvo tiriamas naujas požiūris bei 
siūlomas naujas sprendimas darbo 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai 
palaikyti - nauja profesija 
“Asmeninis pagalbininkas”. Tai 
aukštos kvalifikacijos asmuo, kuris 
privačiose ir viešosiose įstaigose 
gali padėti darbuotojams bei 
organizacijoms pagerinti teikiamų 
paslaugų ir darbo aplinkos kokybę. 
 
Apibendrinti tyrimo rezultatai ir 
,,Asmeninio pagalbininko” mokymo 
programa pateikiami anglų kalba 
projekto tinklalapyje. Tyrimo santrauka ir mokymo programa - išversta į projekto 
partnerių kalbas. 
Projekto įgyvendinimo metu buvo nagrinėjama darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyra tiek Europos, tiek trijų projekto partnerių šalių kontekste. Apibendrinus 
analizės ir anketinės apklausos rezultatus buvo parengtas minėtas dokumentas. 
 
Anketinėje apklausoje dalyvavo apie 300 žmonių, t.y. po šimtą iš kiekvienos šalies 
partnerės. Apklausoje dalyvavo trijų skirtingų tikslinių grupių atstovai: darbdaviai, 
darbuotojai ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų atstovai. Gautų rezultatų analizė 
parodė, jog nauja profesija gali turėti teigiamos įtakos žmonių gyvenimui ir įmonių 
veiklos efektyvumui. Tyrimo rezultatai buvo naudoti rengiant mokymo programą. 



 
Mokymo programa parengimas yra baigiamasis projekto etapas, tačiau tuo pačiu tai ir 
pradinis taškas. Žmonių gerovė, galimybė rasti žmogaus poreikius atitinkantį darbą, 
užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą šiandien yra labai aktualios temos. 
Šioje srityje galimi įvairūs eksperimentai ir idėjos, kurias reikėtų paanalizuoti. 
Projekto partneriai priėmė iššūkį ir dirbo šia kryptimi, pristatydami vieną galimų 
variantų. 
 
Tyrimo rezultatus ir Mokymo programą galite rasti ir atsisiųsti projekto tinklalapyje: 
http://pervet-erasmusplus.eu/index.php/the-intellectual-output/ 
 

 

Sklaidos renginiai 
Projekto sklaidos renginiai organizuoti 2017 m. liepos 12 d. 
 
Buvo nuspręsta organizuoti nedidelius renginius ir į juos pakviesti besidominčius šia tema, 
prisidėjusius prie tyrimo bei naujos mokymo programos rengimo. 
 
Proeduca organizavo renginį Čekijoje, Bluebook S.r.l. – Italijoje, Panevėžio darbo rinkos mokymo 
centras – Lietuvoje. 
 
Renginys visose trijose šalyse vyko tą pačią dieną, tuo pačiu metu. Čekija, Lietuva ir Italija buvo 
susijungusios vaizdo konferencijos būdu.  
 
Šių trijų sklaidos renginių tikslas buvo: 
1.        Viešinti projekto rezultatus, siekiant suteikti jiems tarptautinę reikšmę.  
2.        Įtraukti į projekto veiklas vietos sprendimus priimančius asmenis ir suinteresuotus asmenis 
kiekvienoje projekto šalyje partnerėje. 
3.        Pasidalinti projekto metu sukurtu intelektiniu produktu.  
4.        Ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių tarp dalyvių. 
 
Sklaidos renginiai buvo organizuoti “World Café” metodu, siekiant paskatinti bendradarbiavimą, 
keitimąsi žiniomis, idėjomis bei sukuriant ,,gyvą” pokalbio atmosferą. UAB Bluebook, kaip atsakingas 
partneris už projekto sklaidą, koordinavo komunikacijos priemonių naudojimą sklaidos renginiuose.  
 
Renginio metu buvo pristatytas projektas ir jo rezultatai, diskutuojama dėl galimų strategijų naujos 
mokymo programos pritaikymui praktikoje, dėl tolesnio bendradarbiavimo bei projekto rezultatų 
panaudojimo. 
 
  



Keletas nuotraukų iš renginių vykusių 3 projekto šalyse partnerėse. 
 

 
 

Čekijoje renginys organizuotas Česke Budejovicai, Galerie R51, Lietuvoje - Panevėžyje viešbutyje 
”Smėlynė”. 
 

 
 

Italijoje renginio pirmoje dalyje buvo nagrinėjamos Erasmus+ programos galimybės. Renginyje 
dalyvavo Iskender Forioso, kuris pristatė Programą, dabartinius bei ateities iššūkius. 
 

 
Po renginio. Turine sklaidos renginys vyko Ettore Fico Museum. Po renginio dalyviams buvo suteikta 
galimybė aplankyti muziejaus ekspoziciją.   
 



 
 
Renginio dalyviai diskutavo apie galimus naujos pareigybės pavadinimus, naujos pareigybės 
populiarinimo priemones įmonėse, profesinio mokymo įstaigose bei galimą tolesnį projekto tęstinumą. 
 
Po renginio visų dalyvių buvo prašoma užpildyti klausimyną ir įvertinti renginio aktualumą, praktinius 
organizavimo aspektus. 
 

Mes esame pasiruošę tai tęsti kartu su Jumis! 
 

 
 

Daugiau informacijos http://pervet-erasmusplus.eu/ 

 
Projektas yra finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Projekto veiklos ir informacija atspindi tik autoriaus 
požiūrį, ir Komisija nėra atsakinga už informacijos turinio teisingumą. 
 

  

 

 


