
ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

2016 M. SAVANORIŠKOS VEIKLOS IR PATIRTIES ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO 

ATASKAITA  

 

2014-01-21 akredituota Kintų vidurinė mokykla (Daugiafunkcis skyrius) kaip priimanti 

savanorius organizacija (nuo 2014-09-01 Kintų pagrindinė mokykla, kurios paskirtis – pagrindinės 

mokyklos tipo mokykla – daugiafunkcis centras). 

Kontaktinis asmuo: savanoriškai veiklai ir patyriminės veiklos įgūdžių formavimui – DC  

                                                                                     veiklų koordinatorė Ilona Papievienė; 

                                   darbinės patirties įgūdžių formavimui – direktorė Asta Gužauskienė. 

Tikslas: 

1) priimti niekur nedirbančius, nesimokančius 15-29 m. amžiaus jaunuolius drąsos ir žinių kaip 

elgtis darbe įgijimui dalyvaujant Jaunimo garantijų iniciatyvos projekte „Atrask save“, 

bendradarbiaujant su Kauno VŠĮ „Actio Catholica Patria“;  

2) priimti aktyvius įvairaus amžiaus, bet ne jaunesnius kaip 14 m., žmones, sudarant sutartis  su 

mokykla savanoriškai veiklai; 

3) sudaryti papildomas galimybes mokiniams įgyti patyriminės veiklos patirties; 

4) priimti mokinius darbinės patirties įgijimui bendradarbiaujant su Lietuvos darbo birža pagal 

programą „Įdarbinimo programa mokiniams nuo 16 m.“; 

5) priimti studentus, jiems skiriant vadovus, mokomajai praktikai pagal mokyklos sudarytas 

sutartis su mokymo įstaigomis. 

 

1. Drąsos ir žinių kaip elgtis darbe įgijimas dalyvaujant  

Jaunimo garantijų iniciatyvos projekte „Atrask save“ 

1.  Roberta Šmitaitė 4 mėnesiams nuo 2016-10-08 – darbuotoja laisvalaikio salėje 

 

2. Savanoriai, dirbantys pagal  savanoriškos veiklos sutartis,  

sudarytas su mokykla 

1. Simona Venckienė 2016 metams -   suaugusiųjų ir jaunimo aerobikos instruktorė 

2. Asta Gužauskienė 2016 metams -  suaugusiųjų tautinių ir pramoginių šokių grupių vadovė 

3. Laimondas Taroza  2016 metams – jogos užsiėmimų vadovas 

4. Ilona Papievienė 2016 metams - XXL klubo vadovė 

5. Sigita Žilinskienė 2016 metams - Emeritų klubo vadovė 

6. Vaida Andrijauskienė 2016 metams – Mamyčių klubo vadovė 

7. Julius Namavičius 2016 metams - darbuotojas treniruoklių salėje, stalo teniso erdvėje 

8. Laima Bušininkienė 6 mėnesiams iki 2016-06-30 – suaugusiųjų dainos klubo vadovė 

9. Judita Jakienė 3 mėnesiams nuo 2016-09-26  - darbuotoja treniruoklių salėje 

10. Artūras Taraškevičius 3 mėnesiams nuo 2016-09-26 - darbuotojas treniruoklių salėje  

11. Tadas Cirtautas 3 mėnesiams nuo 2016-09-26  - darbuotojas treniruoklių salėje  

 

3. Patyriminės veiklos įgūdžių formavimas 

Neformalios vaikų švietimo (NVŠ) programos 5 mėnesiams iki 2016-06-30: 

1. Ilona Papievienė - NVŠ programa „Virtuvės šefai“ ir 4 mėnesiams nuo 2016-09-01 ; 

2. Bronius Mackevičius – NVŠ programa „Sportinių įgūdžių formavimas per Futbolą ir judriuosius 

žaidimus“ ir 4 mėnesiams nuo 2016-09-01; 

3. Simona Venckienė – NVŠ programa „Aerobika ir zumba vaikams“ ir 2 mėnesiams nuo 2016-09-

01. 



 

4. Darbinės patirties įgūdžių formavimas pagal įdarbinimo programą 

mokiniams nuo 16 m. 

Mokyklos tvarkymo ir smulkaus remonto pagalbiniams darbams: 

1. Evaldas Bendikas 2 mėnesiams nuo 2016-06-06 

2. Dovydas Bendikas 2 mėnesiams nuo 2016-06-06 

3. Monika Lukošiūtė 2 mėnesiams nuo 2016-06-06 

4. Liveta Sakavičiūtė 2 mėnesiams nuo 2016-06-06 

5. Nedas Neimantas 1 mėnesiui nuo 2016-06-06  

6. Gražvydas Pauliukevičius 1 mėnesiui nuo 2016-07-07 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Ilona Papievienė 

2017-01-09 

 

 

 


