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Kokia buvo situacija?
 2014 m. buvo negalima  rasti patikimos informacijos:

 Kiek Lietuvoje yra veikiančių TAU ?

 Koks jų juridinis statusas?

 Kiek klausytojų juos lanko?

 Kokia institucija koordinuoja jų 

veiką?

 Kas ir kiek finansuoja TAU veiklas?



“

”

Kodėl reikėjo vienytis?

 Atstovauti  Trečiojo Amžiaus Universitetams, kaip Neformaliojo 

vyresniųjų suaugusiųjų švietimo teikėjams, valstybės ir savivaldos 

institucijose.

 Bendradarbiauti ir keistis gerosiomis darbo praktikomis.

 Stiprinti TAU vadovų vadybinius gebėjimus.

 Didinti pilietinį ir politinį visuomenės raštingumą, skatinti senjorus 

dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų(NVO) veikloje.



Trečiojo amžiaus universitetų (TAU) asociacija

Asociacijos sutartis sudaryta vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.969 –

9.982 straipsniais.

2015 m. vasario 20 d. sutartį 

pasirašė 32 šalies TAU vadovai



2015 m. Išsirinkome Tarybą ir jos 

pirmininkę MČTAU rektore

dr. Zita Žebrauskienę



Vadovaujantis sutartimi, 2017 m. TAU 

asociacijos Taryba perrinkta  2 metų 

kadencijai, kuri šiais metais baigėsi

 Dr. Janina Andriušienė

Kauno m. TAU

 Asta Sieliūnienė

Visagino TAU direktorė

 Stanislovas Tutlys

Plungės TAU rektorius

 Romualda Žvinienė

Molėtų TAU

 Jonas Valskys

Druskininkų TAU rektorius

 Tarybos pirmininkė 

 dr. Zita Žebrauskienė

MČTAU rektorė

 Tarybos vicepirmininkė 

Regina Dovidavičiūtė

MČTAU projektų 

koordinatorė



TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETŲ (TAU) 

ASOCIACIJOS PLĖTRA 2015-2019 M. M

TAU Asociacijos narių augimas
Klausytojų skaičiaus augimas
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2019 m. iš viso Lietuvoje yra  62 TAU

Asociacijos sutartį pasirašė 47 TAU (75.8%)
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2016 metais tapome Švietimo NVO tinklo nariais

Nuo 2017 m. kartu dalyvavome SADM vykdytame

Nevyriausybines švietimo tinklo organizacijas 

vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 

projektuose.

 Sukūrėme tinklalapį www.tauasociacijos.lt

 Keturiuose regionuose vyko seminarai .

 Parengėme TAU Asociacijos narių finansavimo

analizę ir ją pristatėme Seimo Švietimo ir mokslo 

komitete.

 2019 m. atlikta studija „Neformalus vyresniųjų 

suaugusiųjų švietimas Lietuvoje“.

 Surengėme apvaliojo stalo diskusijas su Seimo 

nariais,  ŠMM, SADM, ir kitais sprendimų 

priėmėjais.

http://svietimotinklas.lt/

http://www.tauasociacijos.lt/


www.tauasociacija.lt

Nuoširdžiai dėkoju savanorėms Vidai Rogalskienei, kuri talpina Jūsų straipsnius ir 

nuotraukas.

Jadvygai Miniotaitei, kuri redaguoja  straipsnius, rašo ir konsultuoja.





„Neformalusis vyresniųjų suaugusiųjų švietimas 

išsiskiria dėl specifinių vyresniųjų suaugusiųjų 

poreikių. Jis yra labiau orientuotas į socialinę 

integraciją, keitimąsi gyvenimo patirtimi, žinių ir 

kultūros lygio kėlimu nei į profesinių įgūdžių 

tobulinimą“ 

Neformalaus vyresniųjų suaugusiųjų švietimas. Studijos analizė ir rekomendacijos 2019 m.



Iš 2019 m. „Neformalus vyresniųjų 

suaugusiųjų švietimas Lietuvoje“ 

analizės

TAU ryšys su savivalda:
 66,7%TAU bendrauja su savivaldybių 

NSŠ koordinatoriais

 Atliktas savivaldybės suaugusiųjų 

švietimo poreikių tyrimas, apie kurį 

buvo informuoti 23,8 %TAU.

 36,5 %TAU buvo įtraukti į 

savivaldybės NSŠ plano sudarymą

Iš rekomendacijų:

 Planuojant 2021–2027 m. ESF 

investicijas, turi būti sukurta viena 

priemonė, skirta neformaliojo visų 

suaugusiųjų mokymosi galimybių 

plėtrai.

 Visais neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo lygmenimis turi būti 

skatinama valstybės, savivaldos 

institucijų ir NVO partnerystė.



Kasmet per MČTAU teikiamos paraiškos konkursui į SADM 

programą „Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių 

nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo“ 

Gauto finansavimo dėka vyksta TAU dainų, šokių šventės 

Vilniuje, sveikatos dienos Vingio parke, šiek tiek finansuojamas 

tinklalapio palaikymas, TAU  susitikimai ir kt.  

https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/vyresnio-amziaus-zmonems-atstovaujanciu-nevyriausybiniu-organizaciju-veiklos-remimo-2020-metais-projektu-atrankos-konkursas


Ko reikėtų siekti ? 

 Tęsti  ir plėtoti pradėtą veiklą.

 Aktyviai dalyvaujame rengiant „Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir 
tęstinio mokymo“ įstatymo naują redakciją, kurią inicijuoja Seimo 
narys T. Tomilinas.

 Surasti kelius ir būdus bendradarbiavimo dialogui su Švietimo ir 
mokslo ministeriją dėl Neformalaus vyresniųjų suaugusiųjų švietimo 
vietos visoje šalies švietimo sistemoje ir paramos TAU veiklai.( 
Programų rengimas, bazinis konkursinis finansavimas bent 3 m. 
.Išbandyti rezervuotas sutartis)

 Stiprinti TAU vadovų vadybinius ir advokacinius gebėjimus.

 Kelti TAU veiklos kokybės standartus: teikti siūlymus TAU programų 
rengimui, darbo organizavimo ir įsivertinimui.  



Ką planuojame nuveikti artimiausiu metu ?

 2020 m. planuojame parengti 
TAU veiklos vidinio veiklos 
įsivertinimo rekomendacijas.

 Partneris 

 2019-2020 vykdome tarptautinį 
projektą „ Vyresniųjų 
suaugusiųjų švietimas per 
geriausias Baltijos ir Šiaurės 
šalių patirtis“ .

 Partneriai: Danija, Islandija, 
Latvija

 2020 m. Radviliškyje vyks 

IV- oji Respublikinė TAU 

universiada. Kviečiame 

aktyviai dalyvauti.

 Rėmėjas

 Plėtoti www.tauasociacija.lt

tinklalapio veiklą. 

 Ieškome rėmėjų

 Mokytis atstovauti TAU 

interesams, stiprinti, 

advokacinius ir vadybinius 

gebėjimus.

http://www.tauasociacija.lt/


Nuoširdžiai dėkoju visiems, kad aktyviu savo dalyvavimu  

palaikote mūsų visų TAU judėjimą.
Jūsų reakcijos ir nuomonės yra labai  svarbios ir suteikia jėgų savanoriškai 

dirbti, rengti projektus ir ieškoti lėšų  atstovauti TAU bendruomenės 

interesams valdymo institucijose.
Ypač dėkoju tiems, kurie greitai  sureaguoja į prašymus, teikia siūlymus, kuriuos 
mes galime toliau plėtoti ir vystyti.

Tai:  Janina Andriušienė, Kaunas                 Zita Žebrauskienė, Vilnius

Rita Vaigauskienė, Radviliškis Rimanta Vapsvienė, N. Akmenė

Algimantas Baublys, Šiauliai                     Zita Kazlauskienė,Panevėžys

Danutė Morkūnienė, Pasvalys                 Nijolė Večkienė, Kaunas

Dalytė Šileikienė, Vilkaviškis                 Nijolė Lisevičienė. Trakai

Silva Morkūnienė, Raseiniai                     Asta Seliūnienė, Visaginas

.        Janina Mikučionienė, Kretinga               Romualda Žvinienė, Molėtai

Stanislovas Tutlys, Plungė



 Apsispręsti dėl Nacionalinės TAU 

asociacijos statuso ir veiklos tęstinumo.

Šiandien esminis klausimas



 Kuriuo keliu eiti?

 Šis formatas t. y. darbas Jungtinės veiklos 

pagrindu mus suvienijo, tačiau  jau pradeda ryškėti 

ir trukdžiai? 

 Registruoti TAU asociaciją kaip juridinį vienetą?

 Nutraukti veiklą?



Prieš Jūsų pasisakymus, 

pasidžiaukime TAU senjorų 

veiklomis



Domimės psichologija



Laviname atmintį



Mokomės  informacinių technologijų





Mokomės užsienio kalbų



Studijuojame šalies istoriją



Mokomės bitininkystės Ir sodininkystės



Sportuojame





III-oji TAU Universiada Mažeikiuose 2018 m.



c



Dainuojame



Šokame





Savanoriaujame



Kuriame



Dalyvaujame tarptautiniuose projektuose





Daug keliaujame



Kartais posėdžiaujame 



Gal turite klausimų ?



Dėkoju už dėmesį 

Kaunas
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