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Projektas baigiasi -

veiklos tęsis
Paskutiniajame naujienlaiškyje norime pristatyti projekto susitikimą
Steincheryje (Norvegija) gegužės 14-15 d., apibendrinti projekto
rezultatus ir pasidalinti mintimis apie jų poveikį.

Paskutiniai šrichai Steincheryje
Gegužės mėn. 14-15 d. atstovai iš BIIA
resource centre, Solstafir, ŽISPB ir
priimančiosios organizacijos –
Folkuniversitetet – susitiko
paskutiniajame projekto susitikime
Steincheryje (Norvegija). Projektas truko
2 m. ir per tą laiką nuveikta nemažai
darbų – sudarėme gerosios patirties
įrankių rinkinį apie darbą su
smurtautojais ir jų aukomis, parengėme
mokymų programą specialistams, kuri,
adaptavus vietos kontekstui, buvo
patvirtinta Lietuvoje.
Lietuvoje, Švedijoje, Islandijoje ir
Norvegijoje buvo organizuojami
mokymai specialistams, dirbantiems su
asmenimis, panaudojusiais smurtą, ir / ar
nukentėjusiais moterimis, vaikais.

Mokymų programa taip pat buvo pristatyta
įvairioms tikslinėms grupėms.
Džiaugiamės, kad iš viso mokymuose 4
šalyse dalyvavo daugiau suinteresuotų
asmenų nei planuota.
Susitikime Norvegijoje partneriai aptarė
galutinę projekto ataskaitą, veiklas, kurias
dar reikia įgyvendinti iki gegužės pab. Visi
kartu peržvelgė darbų sąrašą, finansinius
dokumentus.
Partneriai taip pat aptarė sunkumus, su
kuriais teko susidurti šiame projekte:
darbuotojų kaita, kartais kalbos barjeras,
tikslinės grupės narių įtraukimas ir pan..
Smagu, kad šiuos iššūkius pavyko
sėkmingai įveikti, o galutinis rezultatas
tenkina partnerius.

workers, consultants, etc.). In each
participating country at least 4 local
workshops were organised to present the

Projektas „Skandinavijos ir Baltijos šalių bendradarbiavimas siekiant sukurti kompleksinės pagalbos teikimo mokymų programą suaugusiųjų
švietėjams, kurie dirba / ketina dirbti su smurtautojais ir jų aukomis“
(NPAD-2016/10025)

MINTYS APIE
PROJEKTĄ
Pakalbinome darbuotojus, kurie 2 m. dirbo
projekte, apie tai, kaip jiems sekėsi, su kokiais
iššūkiais susidūrė, ar patenkinti savo darbo
vaisiais.
Frank Nunes, projekto
koordinatorius iš
Folkuniversitetet (Norvegija):
„Sukurta mokymų programa –
svarbus išteklis rengiant
asmenimis, kurie kasdien savo
darbe bendrauja su šeimomis.
Mokymų programa suteikia
pagrindinių žinių bagažą
asmenims, kurių darbas –
saugoti smurto artimoje
aplinkoje aukas arba keisti
smurtinį elgesį“.
Lísbet Harðar Ólafardóttir iš
Sólstafir (Islandija): „Islandijoje
vis dar vyksta kova prieš smurtą
lyties pagrindu. Mes esame už
tai, kad namuose, tarp savo
sienų, būtų saugu.

Paskutinius dešimtmečius
daugiausia dėmesio skyrėme padėti
asmenims, nukentėjusiems nuo
smurto, rasti saugų prieglobstį,
tačiau reikia dirbti ir su
smurtautojais, kad jie siektų
pagalbos ir galėtų sveikai grįžti į
visuomenę”.
Robert Enedahl iš BIIA
resource center (Švedija): „Manau,
kad pavyko pasiekti gana didelį
poveikį visose 4 partnerių šalyse.
Prisidėjome prie problemos viešinimo, surengėme mokymus specialistams apie tai, kas mums atrodė
inovatyvu ir naudinga darbe su
smurtautojais ir jų aukomis. Įgytas
žinias bus galima toliau gilinti

įrankių rinkinio ir mokymų programos
pagalba. Manau, kad projektas buvo
sėkmingas, nors kartais ir nebuvo
lengva. Partneriai bendravo su labai
skirtingais žmonėmis ir dirbo
įvairiomis sąlygomis. Projekto
rezultatai pranoko mano lūkesčius!”
Gintarė Černikienė iš ŽISPB
(Lietuva): „Šiame projekte daug
išmokome – pagilinome žinias projekto
tema, taip pat patobulinome darbo
tarptautinėje komandoje įgūdžius.
Norėčiau padėkoti visai projekto
komandai - ačiū!”

ĮRANKIŲ
RINKINYS IR
MOKYMO
PROGRAMA

Pristatome įrankių rinkinį
suaugusiųjų švietėjams
„Darbas su smurtavusiais
asmenimis ir jų aukomis” ir
„Kompleksinės pagalbos
teikimo mokymų
programa suaugusiųjų
švietėjams, kurie
dirba / ketina dirbti su
smurtautojais ir jų
aukomis”

Daugiau informacijos apie projektą:
http://domesticviolence.zispb.lt/

Keturiuose partnerių susitikimuose Lietuvoje, Švedijoje, Islandijoje ir Norvegijoje vieni iš kitų išmokome naujų darbo metodų, kilo inovatyvių idėjų,
partneriai atrado naujų veiklos sričių, praplėtė pažiūras, o svarbiausia – susirado naujų draugų.
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(NPAD-2016/10025)

