
  

Europos Komisijos finansuojamas projektas atsigręžia į socialiai pažeidžiamo jaunimo profesinį 

orientavimą 

 

Milijonai jaunų žmonių Europos Sąjungoje nesimoko ir nedirba (patenka į NEETs kategorijos jaunimą – angl. 
„Not in Education, Employment or Training“). Jaunimas dažniau kenčia dėl nedarbo, mažo atlyginimo ir 
nesaugumo darbo rinkoje. Jaunimo nedarbo lygis Europoje yra dvigubai aukštesnis lyginant su žmonių nuo 
30 metų – palyginimui 21.2 % ir 9.8 %. 2015 m. sausio mėnesį 7,5 milijono jaunų žmonių Europoje niekur 
nesimokė ir nedirbo. Tuo tarpu užimtumo skatinimas yra vienas iš pagrindinių politikos prioritetų Europoje. 
Europos užimtumo strategija (EUS) siekia skatinti galimybes dirbti ir mokytis visą gyvenimą bei efektyvesnę 
paramą tiems, kurie ieško darbo, užtikrinant lygias galimybes. Kovoti su aukštu jaunimo nedarbo lygiu galima 
skatinant daugiau dėmesio šiai problemai ir jos sprendimo būdams skirti nacionalinės šalių politikos lygmeniu. 
Remiantis Europos kvalifikacijų sandaros (EKS, angl. European Qualifications Framework) 
rekomendacijomis, švietimo ir mokslo sistemos turi orientuotis į mokymosi rezultatus – įgytas žinias, 
gebėjimus ir kompetencijas. 

 
Laikantis Europa 2020 strategijos, Europos užimtumo strategijos, Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos 
suaugusiųjų mokymo(si) darbotvarkės, įgyvendinamas projektas „Socialiai pažeidžiamų jaunų žmonių 
profesinis orientavimas“ (Professional Orientation of Vulnerable Young People – PROVYP) siekia skatinti 
įgūdžių ugdymo plėtrą aštuoniose projekte dalyvaujančiose šalyse, sukuriant atvirą elektroninę profesinio 
orientavimo platformą, naudingą ne tik jaunimui, bet ir suaugusiųjų švietimo paslaugų srityje dirbantiems 
specialistams. 
 
Pasitelkus tarptautinę įvairių sričių gerosios patirties sklaidą, 8 šalių partnerių, atstovaujančių skirtingų sričių 
organizacijas, bendradarbiavimo teikiamas galimybes, projektas siekia plėtoti ir teikti užimtumo politikos 
rekomendacijas Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu, sudaryti sąlygas socialiai 
pažeidžiamam jaunimui naudotis atvirais mokymosi šaltiniais, sukurti ir plėtoti profesinio orientavimo 
elektroninę platformą, didinti skaitmeninių priemonių integraciją mokymosi procese, sudaryti sąlygas socialiai 
pažeidžiamiems jauniems žmonėms mokytis ir didinti jų informuotumą apie naujus mokymosi metodus, 
padedančius įgyti reikiamą (re)kvalifikaciją ir naujų įgūdžių. 



Projektas orientuotas į niekur nesimokantį ir nedirbantį, įgūdžių neturintį, socialiai pažeidžiamą 18–30 metų 
jaunimą ir su šia tiksline grupe dirbančius specialistus: suaugusiųjų švietimo specialistus, socialinius 
darbuotojus, mokytojus, darbo rinkos konsultantus, valstybės tarnautojus ir politikus. 
 
Projektas subūrė 10 organizacijų iš 8 ES šalių: projekto koordinatorių Fundación Altius Francisco de Vitoria 
(www.afranciscodevitoria.org) ir Madrido Generalinį socialinių paslaugų ir socialinės integracijos direktoratą 
(www.madrid.org) iš Ispanijos, Nikosijos universitetą (www.unic.ac.cy) iš Kipro, Asociaciją „Associação para 
per educação de Segunda Oportunidade“ (www.segundaoportunidade.com) iš Portugalijos, Švietimo ir 
kultūros organizaciją „Bida E V.Kultur und Bildung“ (www.bida-kultur-bildung.de) iš Vokietijos, kultūros 
asociaciją „Il Filo d'Arianna“ (www.filodarianna.net) iš Italijos, su socialiai pažeidžiamais vaikais ir jaunimu 
dirbantį fondą „Diagrama“ (http://www.diagramafoundation.org.uk) iš Didžiosios Britanijos, 
asociaciją  „Humanity and longevity LTD“ (www.dylgoletie.bg) iš Bulgarijos, Vilniaus verslo kolegiją 
(www.kolegija.lt) ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą (www.lmnsc.lt) iš Lietuvos. 
 
Šių metų lapkričio 10 d. Madride vyks projekto tarptautinė konferencija, į kurią rinksis įvairių sričių specialistai 
iš projekte dalyvaujančių šalių. 2017 m. birželį Londone numatyta surengti tarptautinį švietimo forumą. 
 
Iki šiol jau yra įvykę du partnerių susitikimai. Pirmasis susitikimas vyko 2015 m. lapkričio mėn. Bazano mieste 
Italijoje, antrasis – 2016 m. birželio mėn. Sofijoje Bulgarijoje. 
 
Pagrindinis projekto metu sukurtas dalykas – elektroninė atviros prieigos internetu profesinio orientavimo 
platforma, didinanti skaitmeninių priemonių integraciją mokymosi procese ir socialiai pažeidžiamų jaunų 
žmonių supratimą apie kvalifikacijos kėlimo įgūdžius. 
  
Projektą pagal Erasmus+ programą finansuoja Europos Komisija. Už projekto turinį ir jo metu pateikiamą 
informaciją atsakomybę prisiima projekte dalyvaujančios organizacijos. 
  
Daugiau informacijos apie projektą www.provyp.eu 
 
Projekto koordinatorės Lietuvoje: 

  
Viktorija Kalaimaitė 
viktorija.kalaimaite@lmnsc.lt 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras  
LT-09101, Žirmūnų g. 1B, Vilnius 
www.lmnsc.lt 

  
Joana Samborskaja 
joana@kolegija.lt 

Vilniaus verslo kolegija 
Kalvarijų g. 125, LT-08221, Vilnius 
www.kolegija.lt 
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