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Pirmą kartą Lietuvoje vyko EUROPEN-PEN International asociacijos suvažiavi-

mas, kuris buvo jau 45-asis. Asociacija vienija 42 šalis, esančias daugumoje že-

mynų (išskyrus Antarktidą!). 

Malonia staigmena tapo tai, jog tai buvo didžiausias dalyvių skaičiumi ir jų atsto-

vaujamomis šalimis susitikimas per visus 45 susitikimų kartus. 

Sekmadienį, spalio 25 dieną, į Lietuvą atvyko 36 užsienio svečiai, atstovaujantys 

19 šalių iš 4 žemynų. Užsakėme autobusą su anglakalbe gide ir vykome į infor-

matyvią, bet nevarginančią kelionę po naktiniais žiburiais tviskančią sostinę. 

Pirmadienio rytą susirinkome Vilniaus Arkikatedros Bazilikos kaimynystėje esan-

čio „Amberton“ viešbučio (kuriame visi svečiais ir gyveno) konferencijų salėje. Vil-

niaus kolegijos direktoriui dr. Gintautui Bražiūnui pasveikinus dalyvius ir palinkėjus 

puikaus laiko Lietuvoje, prasidėjo darbas. Vakare svečius pakvietėme į vieną Vil-

niaus restoranų. Čia ragavome skanų maistą, turėjome įdomius pokalbius, taip 

pat žaisdami mokinomės įvairių kalbų. Kinijos kolegos pripažino, kad lietuvių kal-

ba labai sunki vien dėl skirtingų galūnių. Antradienį nuo ankstaus ryto vyko oficia-

lus susirinkimas, o vakare visi ragavome lietuviškų patiekalų: cepelinų, bulvinių 

blynų ir kitų. 

Vieni svečiai išvyko, atvyko nauji, vykdome tarptautinį projektą (plačiau apie pro-

jektą skaitykite šiose žiniose) kuriame dalyvauja 10 institucijų iš 5 Europos šalių. 

Tad trečiadienį Vilniaus kolegijos centriniuose rūmuose vyko partnerių susitiki-

mas, taip pat EUROPEN-PEN International asociacijos valdybos posėdis. Vaka-

rieniavome lietuviškos virtuvės restorane. >>> 

RENGINIAI RUDENINĖMIS SPALVOMIS 

PASIPUOŠUSIAME VILNIUJE 
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45-ojo EUROPEN-PEN International asociacijos suvažiavimo dalyviai 



Ketvirtadienis, antroji projekto partne-

rių susitikimo diena. Vakarop su Ka-

nados atstovu, kuris yra EUROPEN-

PEN International asociacijos vyk-

dantysis direktorius, vykome į susitiki-

mą su Kanados ambasados skyriaus 

Lietuvoje atstovu aptarti Lietuvos ir 

Kanados bendradarbiavimą geriau 

ugdant jaunų žmonių verslumą ir ska-

tinant jų mobilumą bei aktyvumą. Vie-

na įdomiausių pokalbio dalių buvo tai, 

jog Kanada yra trečia pagal dydį ne 

Europos sąjungos valstybė - inves-

tuotoja Lietuvoje. Artimiausioje ateity-

je, padedant mūsų partneriams, pradėsime ieškoti bendradarbiavimo galimybių su Kanados 

universitetais, kurie pasirašę sutartis su Lietuvoje veikiančiomis mokymo institucijomis. 

Po šio susitikimo pietavome su Kanados, Italijos, Ispanijos ir Vokietijos kolegomis ir dar kartą 

palinkėjome jiems puikios kelionės. 

Nuoširdus indėlis į tokius renginius tai didelė pridėtinė vertė ne tik Lietuvos VPMF tinklui, Vil-

niaus kolegijai, bet ir Lietuvai, nes dauguma šio susitikimo dalyvių mūsų šalyje lankėsi pirmą 

kartą ir visi džiaugėsi žmonių draugiškumu, puikiais komunikaciniais gebėjimais ir rudeninio Vil-

niaus spalvomis. Kaip pavyzdys, jog pastangos atsiperka su kaupu gali būti labai maloni ir    

netradicinė Šveicarijos atstovo padėka, kuris savo Facebook paskyroje parašė 	and here are 

the results of the Swiss voting: Our 12 points go to	 	Lithuania!... (...štai Šveicarijos balsavi-

mo rezultatai – 12 taškų atitenka Lietuvai!). Pusiau juokais galime prognozuoti, jog jei Šveicarija 

taip balsuos ir per Eurovizijos konkursą turėsime galimybę jį surengti ir mūsų šalyje – atvyks 

visa puokštė užsienio svečių, o Lietuva dar kartą blykstelės pasaulio žiniasklaidoje. 

Marius Ignatonis, „Simulith“ centras  
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Suvažiavimo pirmoji diena 

Suvažiavimo antroji diena 
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PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS 

2015 metų spalio 28-29 

dienomis Vilniuje vyko Erasmus 

+ programos strateginės part-

nerystės KA2 projekto  

„Inovatyvaus mokymo ir  

mokymosi sprendimas anksti 

mokyklą paliekantiems mo-

kiniams“ Nr. 2014-1-ES01-

KA201-004318 partnerių susiti-

kimas.  

21 asmuo iš Lietuvos, Ispanijos, 

Italijos, Vokietijos ir Bulgarijos 

VPMF centrų ir mokyklų 

susirinko, kad apsvarstytų 

pirmąjį VPMF programos mod-

elį, skirtą anksti mokyklą pal-

iekančių mokinių prevencijai. 

Taip pat susitikimo metu buvo apmokyti pilotinių mokyklų mokytojai, planuojantys integruoti į 

VPMF pamokas anglų kalbos mokymo ir mokymosi metodą „Mokymasis poromis“. Partneriai 

pristatė  pirmuosius VPMF veiklos, mokinių vertinimo bei „Apvalaus stalo“ diskusijų rezultatus 

savo šalyse. Remiantis šiais rezultatais buvo papildytas VPMF programos modelis. Partneriai 

aktyviai diskutavo apie naujų projektų galimybes strateginių partnerysčių srityje. Šias idėjas 

apsvarstysime kartu su VPMF vadovais š.m. lapkričio 5 dieną vadovų pasitarime. 

Kitas susirinkimas planuojamas 2016 metų vasario 22-23 dienomis Sofijoje (Bulgarija). 

Rima Bačiulytė „Simulith“ centras 

Projekto dalyviai 

SAVANORYSTĖ – GYVENIMO BŪDAS 
 

Šių metų spalio 12d. Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų 

fakulteto Kultūros ir edukologijos katedros iniciatyva vyko lektorės - 

Klaipėdos jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių vedėjos Violetos Joku-

bynaitės paskaita „Savanorystė – gyvenimo būdas“. Šioje paskaitoje 

dalyvavo ir VPMF „Pamarys“ bei VPMF „Kopija“ darbuotojai. 

Paskaitos dalyviams kilo daug klausimų: „Kokią naudą mes gauname 

savanoriaudami?“, „Kodėl reikia savanoriauti jeigu galime dirbti?“, „Nuo 

ko pradėti?“, „Kas yra savanoris ir koks jis turi būti?“. Atsakinėdama į 

pateiktus klausimus lektorė Violeta Jokubynaitė paaiškino, kad savano-

rystė – tai veiksmai, kylantys iš sąmoningo žmogaus noro atlikti tam 

tikrą darbą nesitikint už tai gauti materialinės naudos. >>> 
Violete Jokubynaitė 
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Sužinojome kokią patirtį savanoriaujant įvairiuose renginiuose, susi-
būrimuose bei organizacijose, tokiose kaip „Vilties bėgimas”, „Šiluvos 
atlaidai” bei „Dvasinės pagalbos jaunimui centre” sukaupė V. Jokuby-
naitė. Aktyviausi ir sumaniausi paskaitos dalyviai turėjo galimybę lai-
mėti prizus, kuriuos padovanojo Labdaros ir paramos fondas 
„Dvasinės pagalbos jaunimui centras“. Pedagogė, Klaipėdos atviros 
erdvės jaunimo centro vedėja teigė, kad tol, kol vieni kitiems būsime 
tik priemonėmis siekti savų tikslų, tikėtis gerovės mieste ir šalyje yra 
sudėtinga. 

Paskaitos metu taip pat pasisakė Klaipėdos socialinės ir psichologi-
nės paramos centro pagalbos moterims linijos vadovė Gabrielė Raz-
mutė. Pristačiusi šios linijos veiklą ji kvietė tapti organizacijos savano-
riais. „Pagalbos moterims linija“ teikia emocinę paramą telefoniniu 
pokalbiu moterims, kurios savo gyvenime susiduria su įvairiais sunku-
mais ir skaudžiais išgyvenimais. 

Mes, VPMF „Pamarys“ ir VPMF Kopija darbuotojai, sužinojome, kad 
savanoriauti galima įvairiose asociacijose, visuomeninėse organizacijose, labdaros ir paramos 
fonduose bei kitose nevyriausybinėse ar ne pelno siekiančiose organizacijose. Išmokome atskirti 
savanorišką veiklą nuo veiklos už kurią yra gaunamas atlygis. Gavome pasiūlymų prisijungti prie 
įvairių organizacijų savanorių būrio. 

VPMF „Pamarys“ Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė, 

Ernesta Vasiliauskytė. 

VPMF DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
VPMF „Vigora“ darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. 

Sėkmingos investicijos į firmą – tai ne tik investicijos į modernius įrenginius ir programas – tai pir-
miausia investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Žmonės turi būti pasiruošę aptarnauti naujas technolo-
gijas, teikti modernias paslaugas, produktus ar prekes,  priimti ekonomiškus, šiuolaikinius reikala-
vimus atitinkančius sprendimus. Derama profesinė kvalifikacija būtina VPMF pažangos sąlyga, 
kita vertus tai žmogaus egzistencijos ir gero gyvenimo lygio sąlyga. Sprendžiant kvalifikacijos to-
bulinimo ir perkvalifikavimo problemą būtina panaudoti tiek firmos, tiek išorinės kvalifikacijos kėli-
mo sistemos potencialą.  

2015 m. spalio 19-23 d. VPMF „Vigora“ darbuotojai dalyvavo  Verslo ir administravimo profesinio 
mokymo metodinės komisijos organizuotame seminare, išklausė eilę įdomių ir labai naudingų 
pranešimų („Yes agency“ reklamos agentūros vadovo Mindaugo Lataičio pranešimas „Kam skirta 
reklama ir kas ją kuria?“, VŠĮ „Europos vartotojų centras“ ES teisės specialistės Miglės Akulevi-
čienės  pranešimas „Elektroninė prekyba ir vartotojų teisės Europos Sąjungoje“, Vilniaus kolegi-
jos lektorės Birutės Vaitėnienės pranešimas „Komunikacijos vaidmuo santykių su klientais kūri-
me“, Vilniaus kolegijos dr.doc. Margaritos Išoraitės pranešimas „Rinkodara: teorija ir praktika“, 
kėlė savo profesinę kvalifikaciją profesiniuose konkursuose, semdamiesi geriausios praktikos pa-
vyzdžių, dalyvavo karjeros planavimo renginyje „O kas toliau?“. Galvojant apie darbuotojų santy-
kius, konfliktines situacijas, bendravimo problemas firmos darbuotojų pageidavimu išklausėme 
Vilniaus krizių centro direktorės pranešimo „Ištiesk pagalbos ranką silpnesniems“. 

Sėkmingai išklausius kvalifikacijos tobulinimo kursus ir įvykdžius mokymo programų reikalavimus 
VPMF „Vigora“ išduoda darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimus. 

VPMF „Vigora“ informacija 

Gabrielė Razmutė 


