
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Į Lietuvos šimtmečio minėjimą įsilieja 

daugybė žmonių, organizacijų, kolek-

tyvų. Mes atkurtos Lietuvos gimtadienį 

pasitinkame švęsdami spalvotą savaitę. 

Šventinę savaitę pradėjome šviesiai ir 

šventiškai nusiteikę, todėl pirmadienio 

Mokykloje įgyvendinamos prevenci-

nės programos sudaro realias galimy-

bes nuosekliai, sistemingai ir efektyviai 

spręsti kylančias problemas. Tai pagrin-

džia šių programų efektyvumo verti-

nimo tyrimai, rodantys, kad gyvenimo 

įgūdžių mokymas sumažina narkotikų 

vartojimą iki 75 proc., alkoholio vartoji-

mas sumažėja iki 60 proc., smurtas, pa-

tyčios ir nusikalstamumas - iki 50 proc., 

tabako vartojimas – net iki 87 proc. At-

sižvelgiant į tai, nuspręsta papildomą 

finansavimą skirti Specialiosios peda-

gogikos ir psichologijos centro įgyven-

dinamam projektui „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“. Šiuo projektu 

Atkurtos Lietuvos 
gimtadienį sutinkame 
švęsdami spalvotą 
savaitę

Papildomai bus fi-
nansuojamos į saugią 
mokyklos aplinką nu-
kreiptos prevencinės 
programos

Dėmesio! Pasikeitė Europos socialinio fondo 
agentūros darbuotojų kontaktai

simbolis buvo geltona spalva. Antradie-

nį skyrėme žaliai spalvai – laukdami ža-

lumos ir pavasario visi kartu šventėme 

tradicines Užgavėnes: rinkomės prie 

bendro pačių rankomis keptų blynų ir 

kitokių skanėstų stalo, vijome žiemą iš 

kiemo. Trečiadienį savo darbo aplinką 

šildėme raudona spalva – linkėdami 

meilės vieni kitiems šventėme ne tik šv. 

Valentino dieną, bet ir meilę savo kraš-

tui. Šiandien – trispalvė diena. Puošia-

mės trispalviais aksesuarais ir taip iš-

reiškiame savo vienybę bei pagarbą 

mūsų valstybei. Su artėjančiu gimtadie-

niu, Lietuva!

siekiama kurti ir palaikyti saugią aplin-

ką mokykloje: ugdyti moksleivio asme-

nybę, gerinti akademinius pasiekimus, 

mažinti socialinę atskirtį, spręsti iškriti-

mo iš mokyklos problemą. 

Projekte numatoma įgyvendinti tik 

tas prevencines programas, kurios jau 

buvo įvertintos ir jų veiksmingumas 

patvirtintas. Tai prieš smurtą ir patyčias, 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą 

nukreiptos programos, taip pat seksua-

linės prievartos prevencijos, socialinių 

bei pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo 

programos. Įgyvendinant projektą taip 

pat numatyta parengti savižudybių pre-

vencinės programos metodinę medžia-

gą ir šią programą išbandyti mokykloje. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu į 

prevencinę veiklą numatoma įtraukti 

apie 800 mokyklų, o tos mokyklos, ku-

rios programas jau įgyvendina, turėtų į 

jas įtraukti kuo didesnį mokinių ir mo-

kytojų skaičių.

Daugiau apie projektą galite sužinoti 

čia.

Informuojame, kad keitėsi Agentūros darbuotojų telefonų numeriai – fiksuotojo ryšio numeriai 
pakeisti į mobiliojo ryšio numerius. Nuo šiol, norėdami susisiekti su Agentūros darbuotojais, 
skambinkite atnaujintais kontaktais, kuriuos galite rasti čia.

http://www.sppc.lt/index.php?1720459680
https://www.esf.lt/lt/kontaktai/9

