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Mūsų tikslas – darni, socialiai atsakinga 
visuomenė, kurioje kiekvienas jos narys yra 
svarbus ir reikšmingas

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros 
biuras siekia užtikrinti nenutrūkstamą, 
kompleksišką ir tvarų socialinių paslaugų
teikimą pažeidžiamų visuomenės grupių
nariams Šiaurės Lietuvoje

2021-ųjų pradžioje įstaigoje dirbo 17 
darbuotojų, pabaigoje – 25 darbuotojai 
(psichologai, socialiniai darbuotojai, projektų
koordinatoriai, projektų veiklų specialistai, 
įdarbinimo tarpininkai ir kt.)

Įstaigoje – vienas dalininkas – Asta 
Jaseliūnienė, dalininkų skaičius ir sudėtis per 
2021-uosius metus nesikeitė

Apie mus

1
„Nieko nėra 
neįmanomo“ 

Direktorė Asta 

Jaseliūnienė



2021-ųjų uždaviniai

● Stiprinti jaunų žmonių socialines ir darbines 
kompetencijas, taip garantuojant sėkmingesnę
integraciją į darbo rinką;

● Taikyti kompleksinių poveikio priemonių strategiją, 
integruojant tikslines grupes į darbo rinką;

● Stiprinti socialinio darbo specialistų kompetencijas 
darbo su pažeidžiamomis grupėmis srityje;

● Mažinti institucinės globos poreikį proto ir/ar 
psichikos negalią turintiems asmenims padedant 
jiems priimti sprendimus;

● Stiprinti organizacinius, finansinius bei žmogiškųjų
išteklių pajėgumus įstaigoje;

● Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir 
tarpvalstybinius gerosios praktikos mainus.
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Lietuvoje
2021-aisiais dirbome, kad mūsų klientai, 

priklausantys socialiai pažeidžiamoms 
grupėms, ne tik kuo sėkmingiau prisitaikytų
prie socialinių sąlygų, išvengtų vienišumo ir 

izoliacijos, bet ir stiprintų gebėjimus, 
reikalingus darbo rinkoje



Tiek jaunų žmonių
konsultuojami karjeros 
klausimais, įdarbinti arba 
palaikomi darbo vietoje

Dalyvavo darbo šešėliavimo 
iniciatyvoje DUOday

Iš jų – 11 įsidarbino, 17 
pradėjo praktiką

Tiek žmonių situacija darbo 
rinkoje pagerėjo – 29 

įsidarbino, 34 pradėjo mokytis, 
3 pradėjo aktyviai ieškoti darbo

NEET jaunuoliai Ilgalaikiai bedarbiai

Pažeidžiami asmenysNeįgalieji

Integracija į darbo rinką

72 52

25 66



Atviras darbas su jaunimu

25 globą patiriantys 
jauni žmonės
Dalyvavo socialinių įgūdžių
stiprinimo, lyderystės įgūdžių
ugdymo užsiėmimuose

Apsilankė atviroje erdvėje 
„OPEN“ gyvai ir nuotoliniu 

būdu

Parengtos metodikos: 
"Mentorystė globą patiriančiam 
jaunimui", „Socialinių įgūdžių
ugdymo programa“, 
„Savanorystės programa“.

Metodikos

81 14-29 m. jaunuolis

Partnerystės
Pradėjome bendradarbiauti ar 
įgyvendinti bendrus projektus

su 8 organizacijomis



Dalyvavo smurtinį elgesį
keičiančioje programoje

Tiek asmenų pagerėjo 
psichologinė gerovė, santykiai su 
partneriu (-e), saviveiksmingumas
valdyti agresiją bei keisti elgesį

Smurtą panaudojusių 
žmonių

Akreditacija

Poveikis

Darbas smurto artimoje aplinkoje srityje bei 
pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamos 
veikos

80

65

Pateikėme paraišką tapti 
akredituotais pagalbos 

nukentėjusiems nuo 
nusikalstamos veikos 
teikėjais ir įsteigėme 

pagalbos tarnybą „Išdrįsk“

Susisiekite: 

isdrisk@zispb.lt

mailto:isdrisk@zispb.lt


Suaugusiųjų ir specialistų švietimas

Eko-dirbtuvės
30 ilgalaikių bedarbių ir neįgaliųjų
pagerino savo atliekų rūšiavimo 

žinias ir įgūdžius 

Skaitmeninio 
raštingumo mokymai

2 grupės po 15 asmenų pagerino 
skaitmeninio raštingumo žinias ir 
gebėjimus, gavo tai patvirtinantį

sertifikatą

Kvalifikacijos 
kėlimo mokymai

Suorganizavome 91 mokymus, 
kuriuose dalyvavo 2210 dalyvių.

Bendras dalyvių mokymų
kokybės vertinimas – 4,69/5, 
lektorių įvertinimas – 4,87/5

Pažeidžiamiems 
asmenims Specialistams

Mokymai



Tapome BNI Saulė
tinklo nariais, aktyviai 
veikėme Nacionalinio 

skurdo mažinimo 
organizacijų tinkle, 

CEFEC Europos 
socialinių įmonių tinkle 

Stiprinome kokybę

Organizacinių gebėjimų stiprinimas 

Atsinaujinome Tobulėjome

Įstaigos internetinę
svetainę

www.zispb.lt

Įstaigos darbuotojai 
tobulino kvalifikaciją

nacionaliniuose ir 
tarptautiniuose 

mokymuose, 
konferencijose

Bendradarbiavome

Bendradarbiaudami su 
Nacionaliniu skurdo 

mažinimo organizacijų
tinklu, įsidiegėme 

organizacijoje kokybės 
standartą „NOK‘as“  



2021-aisiais stiprinome tarptautinių projektų
rengimo ir įgyvendinimo sritį, mezgėme naujas 

tarptautines partnerystes, dalyvavome tarptautinių
tinklų veikloje

Tarptautinė veikla
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Projektai

Pradėtas įgyvendinti 
naujas projektas 

(NPAD-2021/10125)

Sėkmingai užbaigėme projektą, 
pasiekėme užsibrėžtus tikslus ir 

teikėme paraišką pratęsimui –
projektas SEPAL pratęstas iki 

2024!

Sukurtas metodų/įrankių
rinkinys suaugusiųjų švietėjams 
verslumo, socialinės 
atsakomybės, IT įgūdžių ir kt.

Strategies of Coping with 
COVID-19 Induced Stress for 

Women Working from Home

Supporting Employment Platform 
through Apprenticeship Learning 

– SEPAL

Kokybiškesnis 
suaugusiųjų švietimas 
(BoB as a Bait)

Systematic Age
Management

Kartu su partneriais iš Lenkijos „Grupa
Profesja“ pradėjome naują projektą, 

skirta vyresnio amžiaus žmonių (55+) 
profesinės veiklos skatinimui

Women are In: Skills and 
Competences for Work and 
Entrepreneurship
Sukurta programa švietėjams, 
dirbantiems su moterimis, 
skatinant jų įtrauktį į darbo rinką



Tarptautinis bendradarbiavimas

Social firms Europe - CEFEC Mokymo vizitas į Tanzaniją Partnerystės
ŽISPB direktorė A. Jaseliūnienė tapo 

CEFEC prezidente, dalyvavo 
vykdomojo komiteto susirinkimuose, 

kasmetinėje konferencijoje

Grupė suaugusiųjų švietėjų, tarp jų
- ir ŽISPB atstovai, koordinuojami 
asociacijos CIRCLE (Italija), vyko į

mokymo vizitą Tanzanijoje. 

Užmegztas bendradarbiavimas 
su 5 naujais partneriais 

užsienyje, pateikti 5 
tarptautiniai projektai, 2 iš jų –

finansavimas patvirtintas



Gerosios 2021-ųjų praktikos

Darbo šešėliavimo 
iniciatyva žmonėms su 
negalia

25 žmonės 1 dienai tapo 
bendradarbiais su verslo ir 
valstybinių įstaigų
darbuotojais

DUOday



Gerosios 2021-ųjų praktikos

Forumo teatro metodu organizuotas 
skurdą patiriančių asmenų susitikimas, 
kuriame dalyvavo ir sprendimų priėmėjai

Projekto koordinatorius – Nacionalinis 
skurdo mažinimo organizacijų tinklas
Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, 
finansuojamo EEE finansinio mechanizmo 
lėšomis, dalis.

Pokyčių forumas



Gerosios 2021-ųjų praktikos

Darbe su globą patiriančiais 
jaunuoliais stipriname lyderystės 
įgūdžius, kad panašią patirtį
turintys jauni žmonės galėtų tapti 
mentoriais iš globos įstaigų
išeinantiems ar problemų
patiriantiems globojamiems 
jaunesniems vaikams. 

Patirties ekspertų 
mentorystės modelis



Gerosios 2021-ųjų praktikos

Dvi grupės suaugusiųjų švietėjų iš 
Lenkijos dalyvavo ŽISPB 
organizuojamuose mokymuose ir 
tobulino žinias dirbant su 
agresyvaus elgesio, nemotyvuotais, 
mokymosi sunkumų patiriančiais, 
socialiai pažeidžiamais suaugusiais 
besimokančiaisiais.

Mokymai suaugusiųjų švietėjams 
(Erasmus+ KA1)
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2022-ųjų planai
O kur toliau?



Stiprinti jaunų žmonių (14-29m.) profesinio orientavimo paslaugų 
plėtrą ir didinti įsidarbinimo galimybes

Uždaviniai 2022-iesiems metams

Taikyti kompleksinių poveikio priemonių strategiją integruojant 
pažeidžiamų grupių žmones į darbo rinką

Stiprinti socialinių darbuotojų profesines kompetencijas dirbti po-
pandeminiame ir migracijos kontekste

1
2

6

3
Skatinti socialinio verslo plėtrą įstaigos bei regiono lygmenyse4

Stiprinti NVO, verslo atstovų, valstybinių įstaigų bendradarbiavimą  

Didinti proto ir/ar psichikos negalią turinčių žmonių įtrauktį bei 
skatinti savarankiškumą5



Dėkojame už bendradarbiavimą 
2021-aisiais!

Kontaktai Daugiau apie mūsų 
veiklą:
www.zispb.lt

P.Višinskio g. 34, Šiauliai
biuras@zispb.lt

mailto:biuras@zispb.lt


http://bit.ly/2PfT4lq

