Projektui „Atrask save“ įsibėgėjus
Visą Lietuvą apimantis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas „Atrask
save" pradėtas įgyvendinti 2015 m. rugsėjo 21 d. ir planuojamas pabaigti įgyvendinti 2018 m.
rugsėjo 20 d.
Projekto „Atrask save" tikslas - sumažinti nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose
nedalyvaujančių 14-29 m. amžiaus jaunuolių skaičių įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir
aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso, bei
įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Šį projektą vykdo Lietuvos darbo birža prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Nuo 2015 m. 09 21 dienos projekto ,,Atrask save’’ Molėtų rajono projekto partneris
buvo ,,Projektų valdymo centras’’. Nuo 2017-03-28 projekto partneriu tapo Molėtų švietimo
centras. Projektas ,,Atrask save‘‘ vykdomas bendradarbiaujant su Molėtų rajono seniūnijų
darbuotojais, socialiniais darbuotojais, Utenos teritorinės darbo biržos Molėtų skyriaus
darbuotojais, probacijos tarnyba, švietimo įstaigomis, vietos bendruomenių nariais ir kt.
Patys koordinatoriai dalyvauja mokymuose ir kaskart iš susirinkimų atsiveža gerosios
patirties pavyzdžių, kurie padeda pritaikyti naujus neformalioje aplinkoje taikomus savęs
pažinimo, motyvavimo, įsitraukimo į visuomenei naudingą veiklą metodus praktikoje.
Per visą projekto laikotarpį Molėtų rajone pasiekta neblogų rezultatų: į projektą
įsitraukė net 70 jaunuolių, 15 iš jų įsidarbino, 18 grįžo į švietimo sistemą, 8 dalyviai
savanoriavo.
Projektas ,,Atrask save’’ – tai puiki galimybė jaunuoliui išbandyti save, surasti jam
patinkančią veiklą, darbą, grįžti į švietimo sistemą, atlikti praktiką/stažuotę, ar išbandyti save
savanorystėje.

Molėtų švietimo centre dirba vietos garantijų iniciatyvos koordinatorė Irma
Baltaduonienė. Ji teikia šias ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo paslaugas:
Pagalbos pažįstant save;
Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
Motyvavimo;
Informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes;
Įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą;
Tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ir teritorine darbo birža;
Savanoriškos veiklos atlikimo organizavimu.
Įtraukiant rajono jaunimą į projekto „Atrask save“ veiklą

yra maksimaliai

orientuojamasi į pačių jaunuolių poreikius, karjeros ir gyvenimo planavimo lūkesčius.
Jeigu esi nuo 15 iki 29 metų, nedirbi, nesimokai ir nežinai, kokia veikla norėtum
užsiimti ateityje, tuomet šis projektas kaip tik Tau..
Dalyvaudamas projekte ,,Atrask save‘‘ Tu ne tik turėsi galimybę mokytis, dirbti ar
atlikti praktiką/stažuotę, bet taip pat galėsi savanoriauti visoje Lietuvoje bei gauti
kompensacijas už privalomą sveikatos draudimą, patirtas kelionių, maisto ar apgyvendinimo
išlaidas.
Kontaktai:
jgi.moletai@gmail.com
tel. 863339971
Daugiau apie projektą:
www.jaunimogarantijos.lt

