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Vykdant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą projektą „Nevyriausybines 

organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“, Nacionalinė TAU asociacija, kaip 

projekto partneris, laiku ir kokybiškai įvykdė visas projekte numatytas veiklas ir įsipareigojimus, 

kryptingai dirbo ir įgyvendino projekte išsikeltus tikslus ir uždavinius, t. y. sustiprino TAU tinklo ir 

jo narių institucinį savarankiškumą, didino ir plėtojo TAU teikiamų neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo paslaugų regionuose žinomumą, sustiprino TAU vadovų vadybinius gebėjimus, išplėtė 

TAU asociacijos narių tinklą . 

Įgyvendindami išsikeltus tikslus ir uždavinius, parengėme TAU asociacijos tinklo plėtros planą, jį 

įgyvendinome ir ateityje planuojame kviesti naujus TAU jungtis bendrai veiklai. TAU asociacija 

pasipildė dviem nariais: Asociacijos sutartį pasirašė Sedos (Mažeikių raj.) ir Naujosios Akmenės 

TAU. Dabar TAU asociacija vienija 44 narius. Teikiame visokeriopą metodinę pagalbą 

įregistruojant Ukmergės TAU kaip asociaciją. 

Sudarėme Lietuvoje veikiančių TAU „žemėlapį“ ir išsiaiškinome, kiek ir kokių TAU veikia šalyje, 

nes oficialios ir tikslios statistikos apie šalyje veikiančius TAU nėra. 

2017 m. spalio-lapkričio mėn. TAU asociacija surengė keturis regioninius seminarus, skirtus TAU 

vadovų vadybinių gebėjimų stiprinimui. Molėtuose, Alytuje, Vilniuje ir Plungėje vykusiuose 

seminaruose mokėsi 85 TAU vadovai (planuota apmokyti 70 vadovų). Į seminarus kvietėme ir tuos 

TAU vadovus, kurie nedalyvauja Asociacijos veikloje. 

Visi regioniniai seminarai buvo viešinami vietos laikraščiuose. Tai didino neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo žinomumą atokiose vietovėse ir tarp vyresniųjų suaugusiųjų, kurie, gal būt, nesinaudoja 

internetu. Regionų leidiniuose „Dzūkų žinios“, „Santarvė“ (Mažeikiai), „Molėtų žinios“, „Viltis“ 

(Molėtai), „Gyvenimas“ (Prienai) ir dienraštyje „Lietuvos žinios“ paskelbtos šešios publikacijos 

apie regioninius TAU vadovų mokymus. Ypač reikšmingas projekto rezultatas – tai sukurtas ir 

veikiantis TAU asociacijos tinklalapis www.tauasociacija.lt, kurio žinomumas kasdien auga. Visa 

projekto eiga buvo plačiai nušviesta Asociacijos tinklalapyje ir sistemingai papildoma regionų 

naujienomis, gerosiomis praktikomis, informaciniais ištekliais ir pan. 

TAU asociacijos tinklalapis labai reikšmingai prisideda prie neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų 

švietimo veiklų žinomumo, plėtotės bei yra puiki priemonė nevyriausybinių organizacijų veikloms 

viešinti ir aktyviam pilietiškumui skatinti. Jo veiklos tęstinumas, suradus finansavimo šaltinius, yra 

ypač svarbus, telkiant TAU bendruomenes. Palaikyti ir plėtoti tinklapį vien savanorystės principu 

yra gana sudėtinga. 

Siekdami išsiaiškinti TAU veiklos apsirūpinimo patalpomis, finansavimo, bendradarbiavimo su 

vietos savivalda ir kitus aktualius klausimus, 2017 m. lapkričio mėnesį apklausėme visus TAU 

http://www.tauasociacija.lt/


                                                                                                             

asociacijos narius, apibendrinome apklausos rezultatus ir juos aptarėme gruodžio 8 d. Vilniuje 

vykusioje baigiamojoje apvaliojo stalo diskusijoje „Trečiojo amžiaus universitetų situacija ir 

perspektyvos“. Diskusijoje dalyvavo 23 TAU vadovai ar jų atstovai iš visų regionų, Nacionalinės 

TAU asociacijos tarybos nariai, Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Mokymosi visą gyvenimą 

departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyr. specialistė dr. Dalia Šiaulytienė ir projekto 

partnerio – VšĮ „Europos namai“ direktorė Judita Akromienė. Diskusijoje buvo aptarti TAU 

finansavimo užtikrinimo, patalpų suteikimo TAU veikloms klausimai, mokymosi turinio 

formavimo perspektyvos ir lūkesčiai, TAU veiklos sklaida ir kiti aktualūs klausimai. NVO 

Informacijos ir paramos centro direktorius Martynas Žaltauskas, kuris apibendrino regionuose 

išsakytas TAU veiklos problemas, supažindino TAU vadovus su nevyriausybinių organizacijų 

vaidmeniu, teikiant viešąsias paslaugas ir pateikė daug praktinių patarimų TAU veiklos finansavimo 

ir kitais aktualiais klausimais. Susitikimo išvados paskelbtos Asociacijos tinklalapyje ir išsiųstos 

ŠMM Mokymosi visą gyvenimą departamentui. 

Nacionalinė TAU asociacija, bendradarbiaudama su NVO informacijos ir paramos fondu, 

išanalizavo Seimo nario Vytauto Juozapaičio teikiamą įstatymo „Valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. XII-802 14 straipsnio pakeitimo įstatymo 

pataisą“ ir pateikė savo siūlymus, nes projekte nesuprantamai kalbama apie „trečio lygio švietimo 

įstaigas“. Toks terminas, kalbant apie trečiojo amžiaus universitetus, tiesiog neegzistuoja. 

Per palyginti trumpą projekto įgyvendinimui skirtą laiką, TAU asociacijos veikla sustiprėjo, tapo 

žinomesnė ir patrauklesnė. Projekto eigoje išryškėjo opios neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų 

veiklos organizavimo, finansavimo, bendradarbiavimo su vietos savivalda problemos, telkimosi į 

nevyriausybines organizacijas spragos ir nepakankama kompetencija, atstovaujant senjorų 

interesams.  

Projekto „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“ tęstinumas 

leistų toliau plėtoti sėkmingai pradėtus šalies trečiojo amžiaus universitetų stiprinimo darbus. 
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