
 

VEIKLA:  

PROJEKTINĖ VEIKLA 

Projektinė veikla yra ta terpė, kur Paslaugų gavėjas gali labiau pasireikšti. Jam 

sudaromos sąlygos išreikšti savo jausmus per meną, muziką, šokį, sportą ir panašias 

veiklas. Jis turi galimybę susipažinti su įvairiais žmonėmis, susirasti draugų, savo 

bendraminčių, pažinti savo kraštą ar užsienio šalis. Svarbiausia, kad jis gali integruotis į 

visuomenę ir lygiai su visais dalyvauti įvairiose veiklose, tuo pačiu gerindamas ir savo 

socializaciją, gali be kompleksų rodyti savo emocijas ir nesijausti išskirtiniu. 

Projektinė veikla leidžia realizuoti save pagal poreikius, nevaržant individualumo. 

Buvimas kartu grupėje, problemų sprendimas, bendravimas teigiamai veikia, nes mažina 

izoliaciją visuomenėje, skatina pasitikėjimą savimi bei mažina regresą.  

TIKSLAI: 

 Paslaugų gavėjų užimtumo gerinimas, ugdant socialinius įgūdžius ir gerinant 

integraciją į visuomenę;  

 Paslaugų gavėjų integracija į visuomenę per projektinę veiklą, siekiant, kad 

jie taptų kuo savarankiškesni ir mažiau priklausomi nuo aplinkinių pagalbos.  

UŽDAVINIAI:  

 garantuoti įdomiai ir naudingai praleistą laiką;  

 supažindinti su projektų rašymo ir vykdymo specifika;  

 garantuoti aktyvų dalyvavimą;  

 mokyti iniciatyvumo;  

 padėti ugdytis socialinius įgūdžius;  

 padėti integruotis į visuomenę;  

 mokyti išsakyti savo nuomonę;  

 mokyti planavimo;  

 mokyti bendravimo ir bendradarbiavimo su partneriais;  

 suteikti naujų žinių;  

 mokyti IT;  

 mokyti organizuoti veiklas, renginius, susitikimus;  

 mokyti elgesio etiketo projekto metu;  

 motyvuoti aktyviai veiklai;  

 padėti ugdyti kūrybiškumą;  



 

 gerinti fizinę formą per sportą, projektų metu;  

 mokyti savirealizacijos;  

 mokyti darbo komandoje;  

 mokyti pasiskirstyti vaidmenimis;  

 mokyti draugiškumo;  

 mokyti siekti savo ir bendrų tikslų;  

 mokyti taisyti padarytas klaidas;  

 mokyti savarankiškumo;  

 ugdyti darbinius įgūdžius; 

 mokyti nuspręsti pačiam. 

DARBO FORMOS IR METODAI:  

 žodiniai aiškinimai;  

 vaizdiniai demonstravimai;  

 praktinė grupinė veikla;  

 savarankiškas individualus darbas;  

 rezultatų vertinimas;  

 rezultatų sklaida.  

REZULTATAI:  

 susipažins su projektų rašymo ir vykdymo specifika;  

 taps iniciatyvesni;  

 ugdys socialinius įgūdžius;  

 integruosis į visuomenę;  

 išmoks reikšti savo nuomonę;  

 išmoks planuoti;  

 išmoks bendrauti ir bendradarbiauti;  

 gaus naujų žinių;  

 pagilins IT žinias;  

 išmoks pritaikyti surastą informaciją;  

 ugdys organizacinius gebėjimus;  

 išmoks mandagaus elgesio taisyklių;  

 įdomiai leis laiką;  

 aktyviai dalyvaus įvairioje veikloje;  



 

 išmoks savimotyvacijos;  

 ugdys kūrybinius sugebėjimus;  

 ugdys sportinius sugebėjimus;  

 gebės reikšti savo nuomonę;  

 ugdys darbo komandoje įgūdžius;  

 išmoks pasiskirstyti vaidmenimis, pasidalinti darbus;  

 ugdys draugiškumo jausmą;  

 išmoks siekti bendro tikslo;  

 turės galimybę eksperimentuoti, klysti ir taisytis;  

 projektinės pagalbos dėka jaunuoliai su proto negalia taps savarankiškesni ir 

mažiau priklausomi nuo aplinkinių pagalbos;  

 įgis darbinių įgūdžių; 

 įdomiai ir naudingai praleis laiką.  

 

 

Planą sudarė: 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui                                  Aistė Pagirienė 

 


