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SVMI – „Senjorai savanoriai migrantų integracijai” tai projektas, kurį finansuoja ES “Erasmus+ / Strateginės partnerystės“
programa. Projektas prasidėjo 2017 m. spalio 1 d. ir tęsis iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
SVMI projektu siekiame padėti migrantams ir pabėgėliams geriau integruotis į priimančiąją visuomenę, pasitelkiant į pagalbą
senjorus savanorius. Taip bus skatinama savanorystė tarp vyresnio amžiaus gyventojų bei mažinama jų socialinė atskirtis.

SVMI senjorų savanorių mokymosi poreikių tyrimas
2018 m. vasarį projekto partneriai atliko tyrimą, kuriame dalyvavo senjorai iš penkių projekte dalyvaujančių šalių.
Šiuo tyrimu buvo siekiama išanalizuoti senjorų, ketinančių savanoriauti migrantų integracijos srityje, mokymosi poreikius. Būsimieji
savanoriai Lietuvoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir Vokietijoje padės migrantams geriau integruotis į vietos bendruomenes.
Tyrimui atlikti buvo parengta apklausos anketa ir išversta į partnerių
kalbas. Apklausa buvo atliekama kiekvienoje partnerių šalyse,
respondentai anketas galėjo pildyti internete arba popierinėje
versijoje.
Iš viso buvo gautos 144 užpildytos anketos:
 30 iš Lietuvos
 30 iš Vokietijos
 30 iš Suomijos
 32 iš Prancūzijos
 22 iš Graikijos

SVMI poreikių analizės išvados
Partneriai tikėjosi gauti informacijos, padėsiančios identifikuoti
sritis, kuriose projekte dalyvaujančių šalių senjorai jaučiasi galintys
būti naudingiausi ir labiausiai padėti migrantams integruotis.

Respondentai mano, kad labiausiai norėtų darbuotis šiose srityse:
1. teikti pagalbą mokantis mano šalies kalbos (1) – 75,7%
2. padėti socializuotis, susirasti draugų (2) – 50%
3. padėti spręsti kasdienius rūpesčius (apsipirkti, gauti medicininę
priežiūrą, bendrauti su mokytojais ) (13) – 46,5%
Respondentai norėtų papildomai pasimokyti, patobulinti
kompetencijas bei gauti praktinių patarimų šiose srityse:
 migrantų integracijos modeliai (94 atsakymai)
 tarpkultūrinės komunikacijos kompetencija (87 atsakymai)
 kalbų mokymasis ir lingvistika (104 atsakymai)
 mokymosi strategijos, skatinančios suaugusiųjų migrantų
kalbinę integraciją (101 atsakymas)

Respondentai visose šalyse nurodė, kad savanoriaudami migrantų integracijos srityje jie labiausiai tikėtųsi pasijusti vėl
naudingi ir reikalingi, išmokti kažką naujo ir smagiai praleisti laiką .
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis naujienlaiškis atspindi tik autoriaus požiūrį,todėl Komisija negali
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Remiantis poreikių analizės rezultatais yra tikslinamas projekto intelektinis produktas – Metodologija ir 20 valandų apimties mokymo
programa, skirta vyresnio amžiaus savanorių rengimui. Netrukus partnerių šalyse prasidės pilotavimas.
Daugiau informacijos projekto svetainėje www.seniors4migrants.eu/news

Tarptautiniai SVMI renginiai
Antrasis partnerių susitikimas Vokietijoje
2018 m. balandžio 26-27 d. projekto partneriai susirinko Štutgarte
į antrąjį projekto susitikimą, kuriame aptarė projekto pasiekimus ir
numatė artimiausius planus.
Susitikimo pradžioje partneriai dalijosi įspūdžiais iš susitikimų su
senjorų organizacijų atstovais savo šalyse, apžvelgė senjorų
savanorių poreikių tyrimo rezultatus, aptarė projekto intelektinio
produkto – metodologijos mokymo programos pirmąją versiją, kuri
netrukus kiekvienoje partnerių šalyje bus testuojama. Iš pradžių šį
produktą ištestuos atrinkti mokytojai, vėliau – ir patys senjorai
savanoriai pilotinių mokymų metu.
Tai buvo labai produktyvus partnerių susitikimas. Kviečiame Jus ir
toliau domėtis projekto naujienomis!

SVMI renginiai Lietuvoje
SIH pristatė projektą parodos „STUDIJOS 2018“ lankytojams
Jau daugelį metų SIH tradiciškai dalyvauja didžiausioje metinėje
švietimo parodoje "Studijos 2018", kuri šiemet buvo orientuota į
tarptautinį mokymąsi bei žinių ir karjeros planavimą.
Paroda vyko vasario 8-10 dienomis, Vilniuje, o SIH jos lankytojams
pristatė ir projektą SVMI.

info@sih.lt

SVMI projekto pristatymas Seime
MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė SVMI projekto veiklas
pristatė 2018 m. gegužės 25 d. LR Seime vykusioje konferencijoje
„Senjorų švietimas Lietuvoje“, skirtoje šviesios atminties Signataro,
Trečiojo amžiaus universiteto Lietuvoje įkūrėjo dr. Medardo
Čoboto 90-čiui paminėti. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Trečiojo
amžiaus universitetų vadovai, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atstovai, gydytojai gerontologai.

mctau.info@gmail.com

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis naujienlaiškis atspindi tik autoriaus požiūrį,todėl Komisija negali
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

