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2022 – 2026
Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (toliau – NTAUA ir Asociacija)
strateginis planas – pagrindinis Lietuvoje veikiančių Trečiojo amžiaus universitetų (toliau – TAU)
tinklo planas. Strateginio planavimo procese kartu su Asociacijos regionų atstovais buvo išgryninta ir
suformuluota Asociacija misija, vizija ir svarbiausios vertybės bei strateginės kryptys, kurios
geriausiai padės Asociacijai įgyvendinti savo misiją.
Rengiant Asociacijos strateginį planą, buvo išanalizuota kitų šalių TAU asociacijų patirtis bei
atsižvelgta į Asociacijos narių, TAU, pasiūlymus ir mintis. Aptartas Asociacijos starteginis planas
patvirtintas 2022 sausio 11 d. Tarybos posėdyje.
NTAUA misija
Telkti Lietuvos TAU, stiprinti ir plėtoti jų veiklą, atskleidžiant indėlį į aktyvų senėjimą ir mokymosi
visą gyvenimą naudą pilnaverčiam ir harmoningam vyresnio amžiaus žmonių gyvenimui.

NTAUA vizija
Asociacija – tvarus besimokančių organizacijų tinklas, kuriantis vyresnio amžiaus žmonėms
mokymosi visą gyvenimą galimybes, vertinamas visuomenėje ir į ateitį žiūrintis partneris,
dalyvaujantis valstybės institucijoms formuojant ir priimant sprendimus valstybinės socialinės
politikos srityje.

NTAUA vertybės - Asociacijos kaip organizacijos kultūros pagrindas visuose Asociacijos ir
TAU lygmenyse
o Mokymasis skatina Asociacijos narius neatsilikti nuo gyvenimo, įgalina juos pasijusti
visaverčiais bendruomenės nariais ir realizuoti save, pratęsiant mėgstamą veiklą bei išbandant
naujas.
o Bendradarbiavimas – sąžininga, pagarbi, atsakinga ir abipusiai naudinga visų suinteresuotų
fizinių bei juridinių asmenų partnerystė, skatinanti dalinimąsi naujomis idėjomis ir rezultatais.
o Kūrybiškumas – gebėjimas kurti naujas idėjas, lanksčiai priimti naujoves ir sprendimus.
o Pagarba ir tolerancija – pripažinimas bei pakantumas individualiam ir kolektyviniam
elgesiui socialinėje, kultūrinėje ir internetinėje aplinkoje.
o Atsakomybė (ir atskaitomybė) – pareiga vykdyti sutartus reikalavimus ir atsiskaityti už savo
elgesį, veiklą ir priimtus sprendimus.
o Profesionalumas – etiškas, aktyvus ir nuolatinis tobulėjimas savo veiklos srityje.

NTAUA veiklos principai
o Vertiname kiekvieną žmogų, jo individualumą ir patirtį.
o Užtikriname visiems Asociacijos nariams lygias galimybes.
o Dirbame kartu ir visada vieni kitus palaikome.
o Tikime, viskas prasideda nuo noro mokytis ir tobulėti.
o Pasirenkame veiklos kryptis, nukreiptas į ateitį ir naujoves.
o Veikiame skaidriai priimdami sprendimus.
STRATEGINĖS (PRIORITETINĖS) VEIKLOS KRYPTYS


Pirma kryptis. Mokymasis visą gyvenimą.



Antra kryptis. NTAUA partnerystė ir atstovavimas.



Trečia kryptis. NTAUA veiklos vystymas ir jos tęstinumo užtikrinimas.



Ketvirta kryptis. NTAUA komunikacija ir įvaizdis.

Pirma kryptis. Mokymasis visą gyvenimą.
Tikslas: Mokymosi visą gyvenimą prieinamumo ir galimybių sudarymas vyresnio amžiaus
žmonėms, patenkinant jų saviraiškos ir savirealizacijos poreikius.

Uždaviniai
1. Skatinti vyresnio amžiaus žmones domėtis suaugusiųjų švietimu, akcentuojant mokymosi
svarbą pilnaverčiam ir harmoningam gyvenimui.
2. Gerinti Asociacijos besimokančiųjų mokymo (si) kokybę ir turinį.
3. Ugdyti

vyresnio

amžiaus

žmonių

kūrybiškumą

kaip

problemų

sprendimo

būdą

savirealizacijos ir saviugdos procese.

Veiklos
1. Tirti vyresnio amžiaus žmonių mokymosi poreikius.
2. Plėtoti TAU programų ir užsiėmimų įvairovę bei taikyti inovatyvias mokymo (-si) metodikas
taip harmonizuojant vyriškus bei moteriškus pomėgius ir interesus.
3. Tobulinti savanorių, organizuojančių ir vykdančių vyresnio amžiaus žmonių mokymą,
vadybines ir specialiąsias kompetencijas ir įgūdžius, ugdyti asmeninę iniciatyvą ir
atsakomybę.
4. Ieškoti galimybių siekiant padėti mažesnėms vyresnio amžiaus žmonių grupėms ir specifinių
poreikių turintiems asmenims įsitraukti į mokymąsi.

Antra kryptis. NTAUA partnerystė ir atstovavimas
Tikslas. Plėtoti ir koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti jų interesams įvairaus lygmens
institucijose dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo.
Uždaviniai
1. Plėsti Asociacijos narių tinklą siekiant universitetus artinti prie vyresnio amžiaus žmonių.
2. Plėtoti tinklaveiką ir plačiau išnaudoti Asociacijos partnerystės teikiamas galimybes.
3. Stiprinti pilietiškumą, atstovaujant TAU interesus vietos bei nacionalinio lygmens
valstybinėse institucijose.

Veiklos
1. Sukurti Asociacijos nariams prieinamą lektorių „banką” ir jo naudojimo mechanizmą.
2. Sukurti nuotolinio mokymo technines ir organizacines galimybes – įrengti hibridines
auditorijas regionuose (pagal poreikį).
3. Organizuoti įvairesnes bendras Asociacijos narių veiklas.

4. Aktyviai dalintis gerąja patirtimi ir sėkmės istorijomis, rezultatyvaus bendradarbiavimo
pavyzdžiais iš regionų ir savivaldybių.
5. Į savivaldybėse TAU rengiamus projektus, finansuojamus iš ES ir VB, įtraukti kitus TAU,
kaip partnerius.
6. Teikti pagalbą TAU universitetams, sprendžiant su teisės aktais susijusius klausimus.
7. Deleguoti Asociacijos atstovus į veikiančius ministerijų ir kitų žinybų patariamuosius
organus. Kur tokių nėra – pasiekti, kad tai būtų.
Trečia kryptis. NTAUA veiklos vystymas ir tęstinumo užtikrinimas.
Tikslas. Siekti skaidraus, aiškaus ir vienodo Asociacijos veiklų reglamentavimo, ilgalaikio patalpų
suteikimo ir kitais institucinio stiprinimo klausimais.
Uždaviniai
1. Ieškoti finansavimo galimybių siekiant užtikrinti Asociacijos ir jos narių veiklos tęstinumą.
2. Formuoti Asociacijos kultūrą paremtą socialiniu atsakingumu, darnumu, paritetiniais
santykiais ir vertybėmis.
3. Užtikrinti reguliarią Asociacijos veiklos atskaitomybę, siekiant veiklos skaidrumo ir
viešinimo.
4. Inicijuoti klausytojų savivaldos tarybos veiklą kiekviename TAU.
5. Plėtoti partnerystę su asociacijomis, draugijomis, bendrijomis bei kitomis nevyriausybinėmis
organizacijomis, įgyvendinant neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Veiklos
1. Ieškoti rėmėjų ir finansavimo šaltinių Asociacijos efektyviai veiklai užtikrinti.
2. Inicijuoti Europinius projektus, susijusius su Asociacijos veikla bei vyresnio amžiaus žmonių
gerove.
3. Plėtoti iniciatyvas, įgalinančias spręsti TAU vadovų krūvio, profesionalių lektorių, mokymosi
organizatorių ir klausytojų savanoriavimo klausimus.
4. Inicijuoti Asociacijos veiklos planų ir rezultatų aptarimą Asociacijos lygmenyje.
5. Plėtoti klausytojų savivaldos tarybos veiklą kiekviename TAU, plėtojant bendravimą,
tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą TAU ir nacionalinės asociacijos lygmenyje.
6. Įteisinti savanorių dalyvavimą TAU veiklos organizavime ir įgyvendinime kaip savanorystę.

7. Pasirašyti sutartis/susitarimus su asociacijomis, draugijomis, bendrijomis bei kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis.
Ketvirta kryptis. NTAUA komunikacija ir įvaizdis.
Tikslas. Didinti Asociacijos patrauklumą, gerinti jos įvaizdį ir plėtoti viešuosius ryšius.
Uždaviniai
1. Išnaudojant partnerystės galimybes tobulinti vidinę ir išorinę Asociacijos komunikaciją
siekiant didinti Asociacijos žinomumą.
2. Kurti ir puoselėti NTAUA bei jos narių įvaizdį.
3. Keisti/formuoti naują TAU klausytojo įvaizdį, atitinkantį šiuolaikinę situaciją.

Veiklos
1. Parengti ir įgyvendinti Asociacijos komunikacijos strategiją, kurios pavyzdžiu Asociacijos
nariai galėtų pasirengti ir įgyvendinti savo komunikacijos planus.
2. Viešinti Asociacijos ir TAU veiklą bei rezultatus, pasitelkiant įvairius komunikacijos kanalus.
3. Viešinti TAU klausytojų, vyresnio amžiaus žmonių, gerąją patirtį ir sėkmės istorijas.

