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TRUMPAS TYRIMO APRAŠYMAS 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (toliau – KPKC) kartu su partneriais įgyvendina projektą 
„ŠEIMOS IR DARBO ĮSIPAREIGOJIMŲ DERINIMAS: INFORMAVIMAS, MOTYVAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, MOKYMAI“.  

Projekto tikslas - paskatinti šeimos gerov÷s stiprinimą pagal Valstybin÷s šeimos politikos 
koncepcijos, patvirtintos LR Seimo 2008-06-03 nutarimu Nr. X-1569, nuostatas, pad÷ti darbingo 
amžiaus asmenims derinti šeimos, apibr÷žiamos min÷toje Valstybin÷je šeimos politikos koncepcijoje bei 
asmeninio gyvenimo (susijusio su kartu gyvenančių, bet nesusituokusių asmenų, šeiminiais 
įsipareigojimais) įsipareigojimus ir darbą. 

Siekiant įvertinti projekto rezultatus ir (ar) poveikį tikslin÷ms grup÷ms bei projekto tikslų pasiekimą, 
buvo atliekamas tyrimas. 

Svarbiausi tyrimo klausimai buvo susiję su: 

1. Projekto rezultatų ir poveikio tikslin÷ms grup÷ms aktualumu ir naudingumu;  

2. Projekto tikslų įgyvendinimu. 

 

 TEORINö PROJEKTE SPRENDŽIAMŲ PROBLEMŲ APŽVALGA 

 
Socialinis ir ekonominis nestabilumas, naujos galimyb÷s ir iššūkiai, bendros šeimos politikos, skirtos 

šeimos vaidmeniui stiprinti, šeimos ir darbo įsipareigojimus derinti bei šeimos vertyb÷ms puosel÷ti, 
nebuvimas valstyb÷je ir nepakankamas d÷mesys darniai, sveikai šeimai išryškino did÷jančią šeimos 
instituto krizę. Iškyla Lietuvai opios problemos. 

Atsižvelgiant į kintančią šeimą Lietuvoje, būtini pokyčiai ir šeimos politikoje (tuo pačiu ir palankioje 
šeimai politikoje). Modernioje visuomen÷je, keičiantis šeimos vaidmenims bei vis svarbesnę vietą 
skiriant dalyvavimui darbo rinkoje, kyla tam tikras konfliktas, derinant šeimos ir darbo sferas. Moterų 
informacijos centro atliktos apklausos (2005) duomenimis, 25% respondentų nuomone, jiems sunkiai 
sekasi suderinti darbą ir pareigas šeimoje. 

Šeimos pokyčiai vyksta labai sparčiai. Jie glaudžiai susiję su politinių, ekonominių ir socialinių 
struktūrų transformacija, palietusia visas visuomeninio gyvenimo sferas, taip pat ir šeimą. Kiek daugiau 
nei per vieną dešimtmetį (nuo 1990 m.) gerokai pasikeit÷ Lietuvos šeimos demografin÷s 
charakteristikos: silpn÷ja tradicinei šeimai būdingi bruožai, vis labiau įsigali modernios šeimos bruožai. 
Tarp jų galima būtų pabr÷žti santuokų maž÷jimą, santuokų atid÷jimą vyresniam amžiui, įsivyrauja 
šeimos, auginančios mažai vaikų, savanoriška bevaikyst÷ ir pan. Stankūnien÷ (2004) kaip vieną iš šių 
pokyčių priežasčių pabr÷žia darbo bei šeimos sferų suderinimo problemą. Vaikų gimdymas ir auginimas 
siejamas su didel÷mis papildomomis išlaidomis, pragyvenimo lygio smukimu. Tarp kitų gyvenimo 
prioritetų, ypač jaunimui, yra svarbios saviraiškos galimybių, laisvalaikio, profesin÷s veiklos realizavimo 
apribojimai gimus vaikui. Palanki šeimai politika turi būti adekvati pokyčiams. 
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Per penkiolika metų (1990-2005) vidutinis norimas vaikų skaičius sumaž÷jo beveik vienetu (nuo 2,8 
iki 2,1) (Gaidys, 2005). 2005 m. tyrimo, palyginus su 2001 m., duomenys taip pat rodo ryškesnę slinktį 
dviejų-vieno vaiko šeimos modelio link. Eliminavus demografines priežastis (prasta sveikata, jau turima 
vaikų, n÷ra pastovaus partnerio ir kt.), antra pagal svarbumą vaikų mažesnio skaičiaus arba netur÷jimo 
apskritai priežasčių grup÷ yra ekonominiai motyvai (apie 40 proc.) (Gaidys, 2005). Jonkaryt÷s (2002) 
teigimu, suminis gimstamumo rodiklis (vidutinis vaikų, kuriuos pagimdo moteris per savo gyvenimą, 
skaičius) Lietuvoje stabilizuojasi labai žemame lygyje. Kaip vieną iš gimstamumo maž÷jimo priežasčių 
autor÷ mini moterų gimdymo atid÷jimą d÷l karjeros. Tai reiškia, kad dar Lietuvoje yra pakankamai sunki 
situacija, derinant vaikų auginimą ir dalyvavimą darbo rinkoje. 

Lietuvoje teb÷ra aukšti skyrybų rodikliai. Statistikos departamento duomenimis, per 2006 metus 
išsituok÷ per 11 tūkst. porų. Iš jų virš 65 proc. tur÷jo bendrų vaikų. Tai reiškia, kad viena iš skyrybų 
pasekmių – nepilna šeima, kai namų ūkyje gyvena vienas iš t÷vų (aut. past. – dažniausiai motinos) su 
vaikais, o tokio modelio šeima yra labiau socialiai pažeidžiama, jai gresia didesn÷ skurdo rizika ir jo 
reprodukcija, nulemta sumaž÷jusių galimybių vaikams naudotis švietimo ištekliais ir lygiomis 
galimyb÷mis (Stankūnien÷, 2004). Nepilnoms šeimoms ypač svarbios palankios šeimai politikos 
priemon÷s, padedančios derinti darbo bei šeimos sferas ir užsitikrinti pakankamą ekonominę gerovę.  

Geriausias būdas tam įgyvendinti – įsitraukti į darbo rinką. Darbuotojams, turintiems mažų vaikų, 
ypač reikšmingas palankus darbdavių požiūris bei vykdomos šeimos bei darbo derinimo priemon÷s. 
Pasak Stankūnien÷s (2004), tokių problemų atsiradimo ir plitimo prielaidos susijusios tiek su esmin÷mis 
socialin÷mis ekonomin÷mis transformacijomis ir visuomen÷s adaptyvumo prie rinkos santykių stoka, 
tiek su ekonominiais sunkumais, su kuriais susiduria gyventojai, tiek su problemomis d÷l nepakankamai 
adekvačios socialin÷s ir palankios šeimai politikos, tiek ir d÷l vertybinių orientacijų, gyvenimo stiliaus, 
santuokin÷s ir rekreacin÷s elgsenos kitimo, besireiškiančio stipr÷jant individualizacijai, liberal÷jant 
aplinkai. Rinkos sąlygos kelia vis didesnius iššūkius pačiai šeimai, siekiui užtikrinti jos gerovę. 
Visuomen÷ sunkiai persiorientuoja nuo paternalistin÷s prie įsigalinčių rinkos santykių diktuojamos 
aplinkos, kai šeimos funkcijų atlikimo s÷km÷ vis labiau priklauso nuo aktyvios kiekvieno individo ir 
šeimos pozicijos. Būtent ši ekonomin÷ situacija skatina vyro ir moters vaidmenų pokyčius šeimose, vis 
dažniau iškeliant lyčių lygyb÷s klausimą. 

Gaus÷ja nepilnų šeimų. Nepilnos šeimos (dažniausiai - moterys su vaikais) yra pati skurdžiausia 
mūsų visuomen÷s grup÷, tod÷l šių šeimų „galvos" – moterys labiausiai susiduria tiek su įsidarbinimo, 
tiek su darbo ir šeimos pareigų derinimo problemomis. Statistikos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s duomenimis, 2008 metais 29,5 procento Lietuvoje gimusių kūdikių susilauk÷ 
vienišos mamos. Susiduriama su problema, kad dauguma vienišų motinų neturi jokio išsilavinimo arba 
tik minimalų išsilavinimą.  

Tarp sunkiausiai besiverčiančių ar skurstančių šeimų pirmiausia patenka nepilnos ir šeimos, 
auginančios mažamečius vaikus, prižiūrinčios neįgalius, senyvus asmenis, mažos motyvacijos, 
nesugebančios prisitaikyti prie kintančių gyvenimo sąlygų šeimos. Remiantis Statistikos departamento 
pranešimu apie gyventojų užimtumo tyrimo duomenis, nedarbo lygis šalyje prad÷jo did÷ti nuo 2008 
metų vidurio. Ketvirtąjį 2008 metų ketvirtį nedarbo lygis siek÷ 7,9 proc. ir buvo 2 procentiniais punktais 
didesnis nei trečiąjį tų metų ketvirtį ir beveik dukart didesnis nei prieš metus. Skelbiama, kad asmenų, 
kurie darbo ieško metus ir ilgiau, ketvirtąjį 2008 metų ketvirtį padaug÷jo ir sudar÷ 30,5 tūkst., arba 
beveik ketvirtadalį visų bedarbių.  

Remiantis socialinių paslaugų įstaigų duomenimis, pagalbos į namus poreikis nuolat did÷ja. 2007 
metais socialin÷ pagalba ir globa namuose buvo suteikta 8 tūkst. žmonių, tai 91 (1 %) asmeniu daugiau 
nei 2006 metais. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose 2007 metais buvo suteiktos 
22,9 tūkst. žmonių, tai apie 5 kartus daugiau nei 2006 metais.  
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Kasmet daug÷ja dienos centrų lankytojų. 2007 metais dienos centruose lank÷si 2,7 tūkst. (2006 
metais – 2,1 tūkst.) vaikų. 2007 metais dienos centruose paslaugos buvo suteiktos 9,2 tūkst. vaikų iš 
socialin÷s rizikos šeimų ir 8,7 tūkst. socialin÷s rizikos asmenų.  

Did÷jant pagalbos į namus ir dienos centrų paslaugų poreikiui ir kokyb÷s reikalavimams, atsirandant 
naujiems darbo modeliams, socialinių darbuotojų,  pad÷j÷jų, konsultantų žinios ir įgūdžiai neatitinka šiai 
pagalbai keliamų reikalavimų.  

Ryšk÷ja darbo ir pareigų šeimoje suderinamumo problemos. Daugelio darbingo amžiaus gyventojų 
aktyvumą darbo rinkoje, prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių bei karjeros siekį apsunkina ribotos 
galimyb÷s derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Nepakankamai diegiamos inovatyvios ir lanksčios 
darbo formos, neišpl÷totos šeimai palankios darbo vietos, trūksta paslaugų, kurios pad÷tų asmenims, 
šeimose prižiūrintiems vaikus ar savimi visiškai negalinčius pasirūpinti asmenis (neįgalius ar ligotus, 
senyvus žmones), išlieka nepalankus darbdavio požiūris į šeimos įsipareigojimų turinčius darbuotojus. 
N÷ra bendros koordinavimo sistemos šeimos politikos srityje. Neatliekamas sistemingas ir išsamus 
šeimų pad÷ties ir poreikių tyrimas, ne visada vadovaujamasi jau priimtomis strategin÷mis nuostatomis. 
N÷ra bendros šeimos politikos sistemos, o esančios politikos priemon÷s įgyvendinamos nenuosekliai ir 
fragmentiškai. Moterų integracija į darbo rinką yra aktuali šalies problema. Auginančioms vaikus 
moterims motinyst÷ ir šeimos pareigos yra svarbi kliūtis, trukdanti išlaikyti darbo vietą ar ieškotis kitos. 
Moterų nenoras siekti karjeros, skirtingos lyčių profesin÷s motyvacijos ir ambicijos bei darbdavių 
nepasitik÷jimas moterimis nubr÷žia moteriai jos ribas visuomen÷je ir griežtai kontroliuoja, kad jos 
nebūtų peržengtos. Moterys, kurios augina vaikus, d÷l motinyst÷s yra patyrusios įvairių sunkumų darbe. 

 

PROJEKTO TIKSLŲ IR REZULTATŲ APŽVALGA  

 

KPKC projekto „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas: informavimas, motyvavimas, 
konsultavimas, mokymai“ partnerinių institucijų veikla tiesiogiai atliepia tikslin÷s grup÷s (asmenys, kurie 
d÷l šeimos įsipareigojimų (prižiūri vaikus iki 10 metų, neįgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius) 
nedirba arba turi sunkumų, derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus; darbdaviai ir darbuotojų atstovai; 
savivaldybių atstovai) poreikius.  

Projekto veiklomis siekiama paskatinti šeimos gerov÷s stiprinimą pagal Valstybin÷s šeimos politikos 
koncepcijos, patvirtintos LR Seimo 2008-06-03 nutarimu Nr. X-1569, nuostatas, pad÷ti darbingo 
amžiaus asmenims derinti šeimos, apibr÷žiamos min÷toje Valstybin÷je šeimos politikos koncepcijoje bei 
asmeninio gyvenimo (susijusio su kartu gyvenančių, bet nesusituokusių asmenų, šeiminiais 
įsipareigojimais) įsipareigojimus ir darbą. 

Šio projekto įgyvendinimas tur÷tų pad÷ti asmenims, d÷l šeimos įsipareigojimų nedirbantiems ar 
negalintiems visaverčiai dalyvauti darbo rinkoje, pasirūpinti globojamaisiais, didinant paslaugų 
prieinamumą ir lankstumą, skatinant darbo organizavimo formų įvairovę, ugdant tolerantišką požiūrį į 
šeimos įsipareigojimų turinčius darbuotojus.  

Projekto prid÷tin÷ vert÷ – mokymų, tobulinančių tikslin÷s grup÷s atstovų kompetencijas bei 
bendruosius  įgūdžius, inovatyvumas. 
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TYRIMO METODIKA  

Projekto tikslin÷s grup÷s atstovų nuomon÷s tyrimas r÷m÷si anketin÷s apklausos raštu ir telefonu 
metodais.  

Tyrime buvo apklausti visi projekto tikslin÷s grup÷s atstovai.  

Iš viso buvo apklausta 116 asmenų.   

Tyrime buvo naudojami trys skirtingi klausimynai, kuriuose buvo derinami uždari ir atviri klausimai. 

Klausimynais buvo siekiama išsiaiškinti projekto tikslin÷s grup÷s atstovų nuomonę apie projekto 
naudingumą, jo pagalbą derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, apie mokymų naudą bei poreikį.  

Mokymų vertinimo klausimynu siekta sužinoti, kaip respondentai vertina mokymų atitikimą jų 
lūkesčiams, koks buvo mokymų lankymo tikslas, respondentų prašoma įvertinti mokymų turinį, 
d÷stymo metodiką, mokymų organizavimo lygį, medžiagos patrauklumą ir naudingumą, kiek įgytos 
žinios bus naudingos darbin÷je veikloje. Atskira klausimų grup÷ buvo skirta d÷stytojų veiklos 
įvertinimui – d÷stytojų geb÷jimui įtraukti ir sudominti auditoriją, valdyti diskusiją, būti tolerantišku 
mokymų dalyvių požiūriams ir mintims. Klausimynuose buvo pateikti ir atviri klausima, atsakydami į 
kuriuos respondentai tur÷jo pateikti pastabas ir pasiūlymus bei išsakyto poreikius d÷l tolimesnių 
mokymų. 

Duomenų analiz÷ buvo atliekama naudojant SPSS/PC programinę įrangą. Pateikiami bendrieji 
duomenų pasiskirstymai, šių duomenų grafinis vaizdavimas. Tyrimo duomenys analizuojami šiose 
respondentų grup÷se – tarp skirtingų mokymų dalyvių grupių.  
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PROJEKTO TIKSLINöS GRUPöS ATSTOVŲ NUOMONöS TYRIMO 
REZULTATŲ APŽVALGA 

 

Respondent ų charakteristikos 
 

Tyrime dalyvavo 116 respondentų.  

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tikslines grupes, proc. (N=116) 

Vieniši dirbantys 
asmenys, auginantys 

vaikus iki 10 m. 
22%

Nedirbantys vieniši 
asmenys, slaugantys 

neįgalų ar senyvo 
amžiaus šeimos narį ar 

artimą giminaitį
26%

Vieniši dirbantys 
asmenys, slaugantys 

neįgalų ar senyvo 
amžiaus šeimos narį ar 
artimą giminaitį (t÷vus, 

senelius, brolius, seseris, 
tetas, d÷des)

26%

Nedirbančios vienišos 
moterys, auginančios 

vaikus iki 10 metų
26%
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Projekto veiklos – „Konsultuoti ir tobulinti nedirb ančių asmenų (d÷l šeimos 
įsipareigojim ų priži ūri vaikus, ne įgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius) 
bendruosius įgūdžius“ (1.1 veikla) – rezultat ų ir (ar) poveikio tikslin ÷ms grup ÷ms bei 
projekto tiksl ų pasiekimui vertinimas remiantis projekto tikslini ų grupi ų dalyvi ų 
nuomoni ų tyrimu 

 

Įgyvendinant projektą buvo įvykdyti mokymai, tobulinantys bendruosius įgūdžius: kompiuterinio 
raštingumo, anglų kalbos, socialinių įgūdžių, psichologinio atsparumo ugdymo užsi÷mimai. Taip pat 
vykdytas asmenų konsultavimas, motyvavimas ir tarpininkavimas įsidarbinant (60 asm.). 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai 
 

Siekiant išanalizuoti projekto poveikį ir naudą, mokymų dalyvių buvo prašoma užpildyti mokymų 
vertinimo anketas, išsakyti savo pastabas ir pasiūlymus bei tolimesnių mokymų poreikį.  

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog kompiuterinio raštingumo mokymai projekto dalyviams buvo 
labai naudingi, tai pažym÷jo daugiau nei du trečdaliai lankiusių mokymus (78,3 proc.), tik labai maža 
dalis nurod÷, kad mokymai buvo nelabai naudingi (1,7 proc.).  

 

2 pav. Kompiuterinio raštingumo mokymų naudingumo vertinimas, proc. (N=60) 

 

 
Tyrimo duomenys atskleidžia, jog darbo metodų įvairovę kompiuterinio raštingumo mokymuose 

dalyviai vertina gerai (33,3 proc.) ir labai gerai (65 proc.). Tai leidžia patvirtinti ir projekto prid÷tinę vertę 
– mokymų, tobulinančių tikslin÷s grup÷s atstovų kompetencijas bei bendruosius  įgūdžius, 
inovatyvumą. 
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3 pav. Darbo metodų įvairov÷s Kompiuterinio raštingumo mokymuose vertinimas, proc. 
(N=60) 

 

 
Kompiuterinio raštingumo mokymų lektoriaus kompetencijas projekto tikslin÷s grup÷s atstovai 

vertina labai gerai (83,3 proc.). 

4 pav. Kompiuterinio raštingumo mokymų lektoriaus kompetencijų vertinimas, proc. 
(N=60) 

 

 
Apibendrinant galima teigti, kad kompiuterinio raštingumo mokymai buvo naudingi ir kokybiški, 

dauguma mokymų dalyvių savo pad÷kas išreišk÷ atsakydami į atvirus anketos klausimus, kai kurie 
dalyviai įvardino, kad nor÷tų tęsti tokius mokymus, tai įrodo šių mokymų aktualumą bei projekto 
tęstinumo poreikį.  
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Angl ų kalbos mokymai 
 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog anglų kalbos mokymai projekto dalyviams buvo naudingi, tai 
pažym÷jo daugiau nei pus÷ lankiusių mokymus (55 proc.) ir labai naudingi (43,3 proc.), tik labai maža 
dalis nurod÷, kad mokymai buvo nelabai naudingi (1,7 proc.).  

 

5 pav. Anglų kalbos mokymų naudingumo vertinimas, proc. (N=60) 

 

 
Tyrimo duomenys atskleidžia, jog darbo metodų įvairovę anglų kalbos mokymuose dalyviai vertina 

gerai (41,7 proc.) ir labai gerai (56,7 proc.). Tai leidžia teigti, kad projektas sukūr÷ ir planuotą prid÷tinę 
vertę – mokymų, tobulinančių tikslin÷s grup÷s atstovų kompetencijas bei bendruosius  įgūdžius, 
inovatyvumą. 

6 pav. Darbo metodų įvairov÷s Anglų kalbos mokymuose vertinimas, proc. (N=60) 
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Anglų kalbos mokymų lektoriaus kompetencijas projekto tikslin÷s grup÷s atstovai vertina labai 
gerai, taip pasisak÷ daugiau nei du trečdaliai mokymų dalyvių (71,7 proc.). 

7 pav. Anglų kalbos mokymų lektoriaus kompetencijų vertinimas, proc. (N=60) 

 

 
Apibendrinant galima teigti, kad anglų kalbos mokymai buvo naudingi ir kokybiški, kai kurie 

dalyviai įvardino, kad mokytis buvo nelengva, reik÷jo daug dirbti, bet nor÷tų tęsti tokius mokymus, tai 
įrodo šių mokymų aktualumą bei projekto tęstinumo poreikį.  

Socialini ų įgūdžių ugdymo mokymai 
 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog socialinių įgūdžių ugdymo mokymai projekto dalyviams buvo 
labai naudingi, tai pažym÷jo daugiau nei pus÷ lankiusių mokymus (53,3 proc.) ir naudingi (46,7 proc.).  

8 pav. Socialinių įgūdžių ugdymo mokymų naudingumo vertinimas, proc. (N=60) 
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Tyrimo duomenys atskleidžia, jog darbo metodų įvairovę socialinių įgūdžių ugdymo mokymuose 
dalyviai vertina gerai (46,7 proc.) ir labai gerai (51,7 proc.).  

9 pav. Darbo metodų įvairov÷s Socialinių įgūdžių ugdymo mokymuose vertinimas, proc. 
(N=60) 

 

 
Socialinių įgūdžių ugdymo mokymų lektoriaus kompetencijas projekto tikslin÷s grup÷s atstovai 

vertina labai gerai, taip pasisak÷ beveik visi mokymų dalyviai (93,3 proc.). 

10 pav. Socialinių įgūdžių ugdymo mokymų lektoriaus kompetencijų vertinimas, proc. 
(N=60) 

 

 
Apibendrinant galima teigti, kad socialinių įgūdžių ugdymo mokymai atitiko projekto tikslin÷s 

grup÷s poreikius, buvo jiems labai aktualūs ir naudingi.  
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Psichologinio atsparumo ugdymo mokymai 
 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog psichologinio atsparumo ugdymo mokymai projekto dalyviams 
buvo labai naudingi, tai pažym÷jo daugiau nei pus÷ lankiusių mokymus (66,7 proc.) ir naudingi (33,3 
proc.).  

 

11 pav. Psichologinio atsparumo ugdymo mokymų naudingumo vertinimas, proc. (N=60) 

 

 
Tyrimo duomenys atskleidžia, jog darbo metodų įvairovę Psichologinio atsparumo ugdymo 

mokymuose dalyviai vertina labai gerai (75 proc.) ir gerai (25 proc.).  

12 pav. Darbo metodų įvairov÷s Psichologinio atsparumo ugdymo mokymuose vertinimas, 
proc. (N=60) 
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Psichologinio atsparumo ugdymo mokymų lektoriaus kompetencijas visi projekto tikslin÷s grup÷s 
atstovai vertina labai gerai (100 proc.). 

13 pav. Psichologinio atsparumo ugdymo mokymų lektoriaus kompetencijų vertinimas, proc. 
(N=60) 

 

 
Apibendrinant galima teigti, kad Psichologinio atsparumo ugdymo mokymai buvo naudingi ir 

įdomūs, kai kurie dalyviai įvardino, kad mokytis buvo labai naudinga ir nor÷tų tęsti tokius mokymus, tai 
įrodo šių mokymų aktualumą bei projekto tęstinumo poreikį.  

Įgyvendinant projektą buvo vykdomas projekto tikslin÷s grup÷s atstovų (60 asmenų) konsultavimas 
ir motyvavimas tokiomis temomis: profesijų pasiūla darbo rinkoje, motyvacija, savirealizacija, darbo 
paieška, pokalbiai su darbdaviu (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, pasiruošimas pokalbiui ir 
t.t.), karjeros planavimas. Konsultacijos pad÷jo lavinti efektyvius savęs pažinimo, profesin÷s karjeros 
planavimo ir profesinių tikslų formulavimo geb÷jimus, formuoti teigiamą savęs vertinimą ir pasitik÷jimą 
savo j÷gomis. Konsultacijų dalyvių apklausos duomenys leidžia teigti, kad konsultacijos buvo aktualios 
ir naudingos, tikslinių grupių atstovai yra patenkinti projektu ir dalyvautų panašiuose projektuose 
ateityje. 

 

Projekto veiklos – „Teikti nedirban čių asmenų šeimos nariams prieži ūros 
paslaugas“ (1.2 veikla) – rezultat ų ir (ar) poveikio tikslin ÷ms grup ÷ms bei projekto 
tiksl ų pasiekimui vertinimas remiantis projekto tikslini ų grupi ų dalyvi ų nuomoni ų 
tyrimu 

 

Įgyvendinant projektą buvo vykdomas projekto tikslin÷s grup÷s atstovų - nedirbančių asmenų – 
vienišų moterų vaikų iki 10 metų priežiūra mokymų metu (paslaugos suteiktos 21 asmeniui) ir 
nedirbančių vienišų asmenų neįgalių ar senyvo amžiaus šeimos narių ar artimų giminaičių (t÷vų, senelių, 
brolių ar seserų) socialin÷ priežiūra mokymų metu (priežiūros paslaugos suteiktos 30 asmenų). 
Įgyvendinta projekto veikla sudar÷ galimybę 51 asmeniui dalyvauti bendrųjų įgūdžių mokymuose, 
ateityje tai pad÷s jiems s÷kmingiau integruotis į darbo rinką. Projekto tikslin÷s grup÷s dalyvių apklausa 
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telefonu leidžia teigti, kad projekto metu suteikta pagalba buvo labai naudinga, tai sudar÷ galimybę 
asmenims sudalyvauti mokymuose.  

Projekto veiklos – „Pad ÷ti asmenims d ÷l šeimos įsipareigojim ų priži ūrinčius vaikus, 
neįgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius derinti šeimos ir darbo 
įsipareigojimus“ (1.3 veikla) – rezultat ų ir (ar) poveikio tikslin ÷ms grup ÷ms bei 
projekto tiksl ų pasiekimui vertinimas remiantis projekto tikslini ų grupi ų dalyvi ų 
nuomoni ų tyrimu 

 

Įgyvendinant projektą buvo vykdomi šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymai, 
kuriuose dalyvavo 54 asmenys. Mokymo programoje buvo analizuotos tokios temos: šeima ir darbas, 
darbo santykius reguliuojantys dokumentai, palankių šeimai darbo ir poilsio sąlygų sudarymas, streso 
darbe ir šeimoje valdymas, efektyvus laiko valdymas ir planavimas, šeimos įsipareigojimų pasidalijimo 
skatinimo būdai ir priemon÷s. 

Šeimos įsipareigojim ų pasidalijimo skatinimo mokymai 
 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymai projekto 
dalyvių poreikius ir lūkesčius atitiko, taip pasisak÷ beveik visi mokymų dalyviai (94,4 proc.).  

 

14 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų poreikių ir lūkesčių 
vertinimas, proc. (N=54) (Ar mokymai atitiko Jūsų poreikius ir lūkesčius?) 

 

 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymus projekto 
dalyviai dažniausi rinkosi tur÷dami tikslą pritaikyti rekomenduojamas priemones savo veikloje (55,6 
proc.), kitas svarbus tikslas trečdaliui klausytojų buvo sužinoti teisinę bazę ir praktinę Lietuvos patirtį 
nagrin÷jamu klausimu (33,3 proc.).  

15 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų lankymo tikslų vertinimas, 
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proc. (N=54) (Kokį tikslą tur÷jote prad÷dami lankyti šiuos mokymus?) 

 

 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų turinys 
tikslin÷s grup÷s atstovams buvo įdomus, medžiaga reikalinga (87 proc.), tik labai mažai daliai mokymų 
dalyvių mokymų turinys buvo pernelyg sud÷tingas (5,6 proc.).  

16 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų turinio vertinimas, proc. 
(N=54)  

 

 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų d÷stymo 
nuoseklumas ir patrauklumas patiko daugiau nei pusei klausytojų (57,4 proc.), tik trečdalis mokymų 
dalyvių nurod÷, kad buvo pakankamai praktinių darbų. Tai leidžia daryti prielaidą, kad ateityje 
organizuojant mokymus tikslinga numatyti daugiau praktinių užduočių. 

17 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų d÷stymo metodikos 
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vertinimas, proc. (N=54)  

 

 

Mokymų dalyviai palankiai vertina mokymų organizavimą. 

18 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų organizavimo lygio 
vertinimas, proc. (N=54)  

 

 

Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo mokymai daugiau nei dviems trečdaliams klausytojų buvo 
įdomūs (77,8 proc.), beveik 15 proc. teig÷, kad mokymai buvo labai įdomūs. 

19 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų įdomumo vertinimas, proc. 
(N=54)  
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Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų 
naudingumu projekto tikslinių grupių atstovai neabejojo, mokymus mažai naudingais laik÷ tik 3,7 proc. 
klausytojų.  

20 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų naudingumo vertinimas, proc. 
(N=54)  

 

 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymuose įgytas 
žinias ir įgūdžius savo darbe panaudos daugiau nei pus÷ mokymų dalyvių, likusieji n÷ra visiškai 
užtikrinti, bet taip pat planuoja panaudoti įgytas žinias.  

21 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymuose įgytų žinių ir įgūdžių 
svarbumo darbe vertinimas, proc. (N=54) (Ar įgytos žinios ir įgūdžiai bus svarbūs Jūsų 
darbe?) 
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Tyrimo duomenys atskleidžia (žr. 22-25 pav.), jog Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo 
mokymų d÷stytojų darbu tikslin÷s grup÷s atstovai buvo patenkinti. Palankiausiai vertino d÷stytojų 
sugeb÷jimą įtraukti ir sudominti mokymų dalyvius bei jų toleranciją mokymų dalyvių požiūriams ir 
mintims, beveik trečdalis dalyvių min÷tas d÷stytojų kompetencijas vertino puikiai. Diskusijų valdymo 
geb÷jimais bei pasirinktu mokymo stiliumi projekto dalyviai taip pat buvo patenkinti. Tokie tyrimo 
rezultatai leidžia teigti, kad projekto prid÷tin÷ vert÷ – mokymų inovatyvumas – buvo pasiekta.   

22 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų d÷stytojų veiklos - Dalyvių 
įtraukimas ir sudominimas - vertinimas, proc. (N=54)  

 

23 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų d÷stytojų veiklos - Auditorijos 
ir diskusijų valdymas - vertinimas, proc. (N=54) 
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24 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų d÷stytojų veiklos - Mokymo 
stilius - vertinimas, proc. (N=54) 

 

25 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų d÷stytojų veiklos - D÷stytojų 
tolerancija kitiems dalyvių požiūriams ir mintims - vertinimas, proc. (N=54) 
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Projekto veiklos – „Organizuoti konsultacijas bei m okymus darbdavi ų, darbuotoj ų 
atstovams“ (2.2 veikla) – rezultat ų ir (ar) poveikio tikslin ÷ms grup ÷ms bei projekto 
tiksl ų pasiekimui vertinimas remiantis projekto tikslini ų grupi ų dalyvi ų nuomoni ų 
tyrimu 
 

Įgyvendinant projektą buvo vykdomi teisinių aspektų šeimos ir darbi įsipareigojimų derinimui bei 
lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymai ir konsultacijos. Buvo konsultuota 30 asmenų tokiomis 
temomis: šeimai palankių priemonių pasirinkimas ir taikymas, lanksčios darbo organizavimo formos ir 
jų taikymas, palankaus požiūrio į šeimą ir šeimos įsipareigojimus formavimas darboviet÷je. Telefonin÷ 
konsultacijų dalyvių apklausa leidžia teigti, kad projekto tikslin÷s grup÷s atstovai gavę konsultacijas yra 
patenkinti ir nor÷tų dalyvauti panašiuose projektuose ateityje. 

 

Teisini ų aspekt ų šeimos ir darbo įsipareigojim ų derinimui  mokymai 
 

Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui mokymų metu buvo nagrin÷jami darbo 
santykius reglamentuojantys dokumentai, analizuojamas palankių šeimai darbo ir poilsio sąlygų 
sudarymas, darbo kodeksas, nagrin÷jami įstatymai, sutartys (kolektyvin÷ sutartis), darbo teis÷, teis÷s aktų 
projektai, darbo ir poilsio laikas, darbo sauga, darbo apmok÷jimas, garantijos ir kompensacijos, 
pašalpos, kvalifikacijos tobulinimas. Mokymai vyko dviejuose miestuose – Kaune ir Telšiuose, iš viso 
dalyvavo 30 asmenų. 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui 
mokymai projekto dalyvių poreikius ir lūkesčius atitiko, taip pasisak÷ beveik visi mokymų dalyviai (93,3 
proc.).  

26 pav. Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui mokymų poreikių ir 
lūkesčių vertinimas, proc. (N=30) (Ar mokymai atitiko Jūsų poreikius ir lūkesčius?) 



22 |  
 

 

 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui 
mokymus projekto dalyviai dažniausi rinkosi tur÷dami tikslą sužinoti teisinę bazę ir praktinę Lietuvos 
patirtį nagrin÷jamu klausimu (50 proc.), kitas svarbus tikslas klausytojams buvo pritaikyti 
rekomenduojamas priemones savo veikloje (40 proc.).  

27 pav. Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui mokymų lankymo tikslų 
vertinimas, proc. (N=30) (Kokį tikslą tur÷jote prad÷dami lankyti šiuos mokymus?) 

 

 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui 
mokymų turinys tikslin÷s grup÷s atstovams buvo įdomus, medžiaga reikalinga (80 proc.), tik labai mažai 
daliai mokymų dalyvių mokymų turinys buvo pernelyg sud÷tingas (6,7 proc.).  

28 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų turinio vertinimas, proc. 
(N=30)  
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Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui 
mokymų d÷stymo nuoseklumas ir patrauklumas patiko daugiau nei dviems trečdaliams klausytojų (70 
proc.), 16,7 proc. mokymų dalyvių nurod÷, kad buvo pakankamai praktinių darbų. Tai leidžia daryti 
prielaidą, kad ateityje organizuojant mokymus tikslinga numatyti daugiau praktinių užduočių. 

29 pav. Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymų d÷stymo metodikos 
vertinimas, proc. (N=30)  

 

 

Mokymų dalyviai palankiai vertina mokymų organizavimą: puikiai (30 proc.), gerai (63,3 proc.). 

30 pav. Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui mokymų organizavimo 
lygio vertinimas, proc. (N=30)  
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Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui mokymai daugiau nei pusei klausytojų 
buvo įdomūs (56,7 proc.), 30 proc. teig÷, kad mokymai buvo labai įdomūs. 

31 pav. Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui mokymų įdomumo 
vertinimas, proc. (N=54)  

 

 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui 
mokymų naudingumu projekto tikslinių grupių atstovai neabejojo, mokymus mažai naudingais laik÷ tik 
13,3 proc. klausytojų.  

32 pav. Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui mokymų naudingumo 
vertinimas, proc. (N=54)  
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Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui 
mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius savo darbe panaudos daugiau nei du trečdaliai mokymų dalyvių, 
likusieji n÷ra visiškai užtikrinti, bet taip pat planuoja panaudoti įgytas žinias.  

33 pav. Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui mokymuose įgytų žinių ir 
įgūdžių svarbumo darbe vertinimas, proc. (N=54) (Ar įgytos žinios ir įgūdžiai bus svarbūs 
Jūsų darbe?) 

 

 

Tyrimo duomenys atskleidžia (žr. 34-37 pav.), jog Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų 
derinimui mokymų d÷stytojų darbu tikslin÷s grup÷s atstovai buvo patenkinti. Palankiausiai vertino 
d÷stytojų sugeb÷jimą valdyti auditoriją ir diskusijas bei toleranciją mokymų dalyvių požiūriams ir 
mintims, 40 proc. dalyvių min÷tas d÷stytojų kompetencijas vertino puikiai. D÷stytojų veiklą mokymų 
metu projekto dalyviai vertino labai gerai. Tokie tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad projekto prid÷tin÷ 
vert÷ – mokymų inovatyvumas – buvo pasiekta.   
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34 pav. Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui d÷stytojų veiklos - Dalyvių 
įtraukimas ir sudominimas - vertinimas, proc. (N=54)  

 

35 pav. Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui mokymų d÷stytojų veiklos 
- Auditorijos ir diskusijų valdymas - vertinimas, proc. (N=54) 

 

36 pav. Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui mokymų d÷stytojų veiklos 
- Mokymo stilius - vertinimas, proc. (N=54) 
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37 pav. Teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui mokymų d÷stytojų veiklos 
- D÷stytojų tolerancija kitiems dalyvių požiūriams ir mintims - vertinimas, proc. (N=54) 
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Lyčių lygyb ÷s darbe pranašum ų mokymai 
 

Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymuose dalyvavo 30 projekto tikslin÷s grup÷s atstovų. 
Mokymai vyko dviejuose miestuose – Kaune ir Telšiuose. Mokymų metu buvo analizuojamos tokios 
temos: ES lyčių lygyb÷s politikos strategijos ir prioritetai, lyčių lygyb÷s įgyvendinimas Lietuvoje (teis÷s 
aktai, programos, projektai, priemon÷s), lyčių lygyb÷ darbe, pranašumai, lyčių lygyb÷s plano sudarymas 
ir įgyvendinimas. 

Šie mokymai padidino tikslin÷s grup÷s atstovų motyvaciją ir konkurencingumą dalyvaujant darbo 
rinkoje, paskatino tiek moteris, tiek vyrus derinti šeimos ir profesines pareigas, paskatino nepakantumą 
diskriminacijos d÷l lyties apraiškoms. 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymai projekto dalyvių 
poreikius ir lūkesčius atitiko, taip pasisak÷ beveik visi mokymų dalyviai (96,7 proc.).  

 
38 pav. Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų poreikių ir lūkesčių vertinimas, proc. 
(N=30) (Ar mokymai atitiko Jūsų poreikius ir lūkesčius?) 

 

 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymus projekto dalyviai 
dažniausi rinkosi tur÷dami tikslą pritaikyti rekomenduojamas priemones savo veikloje (50 proc.), kitas 
svarbus tikslas buvo sužinoti teisinę bazę ir praktinę Lietuvos patirtį nagrin÷jamu klausimu (46,7 proc.). 
Mažiausiai aktualu klausytojams buvo sužinoti ES šalių patirtį d÷stoma tema. 

39 pav. Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų lankymo tikslų vertinimas, proc. (N=30) 
(Kokį tikslą tur÷jote prad÷dami lankyti šiuos mokymus?) 
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Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų turinys tikslin÷s grup÷s 
atstovams buvo įdomus, medžiaga reikalinga (100 proc.).  

40 pav. Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų turinio vertinimas, proc. (N=30)  

 

 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų d÷stymo nuoseklumas ir 
patrauklumas patiko visiems klausytojams (100 proc.). 

41 pav. Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų d÷stymo metodikos vertinimas, proc. 
(N=30)  
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Mokymų dalyviai palankiai vertina mokymų organizavimą. 

42 pav. Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų organizavimo lygio vertinimas, proc. 
(N=30)  

 

 

Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymai daugiau nei dviems trečdaliams klausytojų buvo įdomūs 
(63,3 proc.), 36,7 proc. teig÷, kad mokymai buvo labai įdomūs. 

43 pav. Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų įdomumo vertinimas, proc. (N=30)  
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Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų naudingumu projekto 
tikslinių grupių atstovai neabejojo, mokymus mažai naudingais laik÷ tik 3,3 proc. klausytojų.  

44 pav. Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų naudingumo vertinimas, proc. (N=30)  

 

 

Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymuose įgytas žinias ir 
įgūdžius savo darbe panaudos daugiau nei pus÷ mokymų dalyvių (60 proc.), likusieji n÷ra visiškai 
užtikrinti, bet taip pat planuoja panaudoti įgytas žinias.  

45 pav. Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymuose įgytų žinių ir įgūdžių svarbumo darbe 
vertinimas, proc. (N=30) (Ar įgytos žinios ir įgūdžiai bus svarbūs Jūsų darbe?) 
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Tyrimo duomenys atskleidžia (žr. 46-49 pav.), jog Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų 
d÷stytojų darbu tikslin÷s grup÷s atstovai buvo patenkinti. Palankiausiai vertino d÷stytojų naudojamą 
mokymo stilių. Diskusijų valdymo geb÷jimais bei dalyvių įtraukimu ir sudominimu projekto dalyviai taip 
pat buvo patenkinti. Tokie tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad projekto prid÷tin÷ vert÷ – mokymų 
inovatyvumas – buvo pasiekta.   

46 pav. Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų d÷stytojų veiklos - Dalyvių įtraukimas ir 
sudominimas - vertinimas, proc. (N=30)  

 

47 pav. Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų d÷stytojų veiklos - Auditorijos ir diskusijų 
valdymas - vertinimas, proc. (N=30) 
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48 pav. Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų d÷stytojų veiklos - Mokymo stilius - 
vertinimas, proc. (N=30) 

 

49 pav. Lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymų d÷stytojų veiklos - D÷stytojų tolerancija 
kitiems dalyvių požiūriams ir mintims - vertinimas, proc. (N=30) 
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Projekto veiklos – „Teikti dirban čių asmenų bei partnerin ÷s įstaigos darbdavi ų, 
darbuotoj ų šeimos nariams  prieži ūros paslaugas“ (2.3 veikla) – rezultat ų ir (ar) 
poveikio tikslin ÷ms grup ÷ms bei projekto tiksl ų pasiekimui vertinimas remiantis 
projekto tikslini ų grupi ų dalyvi ų nuomoni ų tyrimu 
 

Įgyvendinant šią projekto veiklą buvo suteiktos priežiūros paslaugos dirbančių asmenų bei 
partnerin÷s įstaigos darbdavių, darbuotojų vaikams (iki 10 metų) bei socialin÷s priežiūros paslaugos 
(pagalba į namus) neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims. Priežiūros paslaugos buvo teikiamos Kauno 
mieste ir Telšių rajone. Paslaugos suteiktos 48 asmenims, projekto tikslin÷s grup÷s atstovams. Projekto 
dalyvių, gavusių paslaugas apklausos telefonu rezultatai leidžia teigti, kad šios paslaugos buvo labai 
savailaik÷s ir aktualios. Asmenys, gavę paslaugas buvo labai d÷kingi ir pageidautų panašių projektų 
ateityje. 
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IŠVADOS 

 

Atlikta reprezentatyvi projekto tikslin÷s grup÷s atstovų apklausa raštu ir telefonu, kurioje 
dalyvavo 116 respondentų. Atlikus apklausos, kuria buvo siekiama sužinoti respondentų nuomonę apie 
projekto rezultatų poveikį ir naudą, duomenų analizę, galima daryti šias pagrindines išvadas: 

• projekto veiklos siekis konsultuoti ir tobulinti nedirbančių asmenų (d÷l šeimos 
įsipareigojimų prižiūri vaikus, neįgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius) bendruosius 
įgūdžius įgyvendintas, buvo įvykdyti mokymai, tobulinantys bendruosius įgūdžius: 
kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos, socialinių įgūdžių, psichologinio atsparumo 
ugdymo užsi÷mimai. Mokymuose dalyvavo 60 asmenų, kurie išreišk÷ savo nuomonę raštu ir 
telefonu. Tyrimo dalyvių apklausų duomenys leidžia teigti, kad visi mokymai buvo aktualūs 
ir naudingi, juose buvo taikomi inovatyvūs mokymo metodai bei d÷st÷ kompetentingi 
lektoriai. Dauguma mokymų dalyvių išreišk÷ norą mokytis ir ateityje, jei būtų galimyb÷ 
sudalyvauti tokiuose ar panašiuose mokymuose. 

• projekto veiklos tikslas teikti nedirbančių asmenų šeimos nariams priežiūros paslaugas 
pasiektas, buvo vykdomas projekto tikslin÷s grup÷s atstovų - nedirbančių asmenų – vienišų 
moterų vaikų iki 10 metų priežiūra mokymų metu (paslaugos suteiktos 21 asmeniui) ir 
nedirbančių vienišų asmenų neįgalių ar senyvo amžiaus šeimos narių ar artimų giminaičių 
(t÷vų, senelių, brolių ar seserų) socialin÷ priežiūra mokymų metu (priežiūros paslaugos 
suteiktos 30 asmenų). Įgyvendinta projekto veikla sudar÷ galimybę 51 asmeniui dalyvauti 
bendrųjų įgūdžių mokymuose, ateityje tai pad÷s jiems s÷kmingiau integruotis į darbo rinką. 
Projekto tikslin÷s grup÷s dalyvių apklausa telefonu leidžia teigti, kad projekto metu suteikta 
pagalba buvo labai naudinga, savalaik÷ ir aktuali.  

• projekto veiklos tikslas pad÷ti asmenims d÷l šeimos įsipareigojimų prižiūrinčius vaikus, 
neįgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus 
įgyvendintas, įvykdyti šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo mokymai, kuriuose 
dalyvavo 54 asmenys. Mokymo programoje buvo analizuotos tokios temos: šeima ir darbas, 
darbo santykius reguliuojantys dokumentai, palankių šeimai darbo ir poilsio sąlygų 
sudarymas, streso darbe ir šeimoje valdymas, efektyvus laiko valdymas ir planavimas, šeimos 
įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo būdai ir priemon÷s. Mokymų dalyvių apklausos raštu 
ir telefonu rezultai leidžia teigti, kad mokymai buvo aktualūs ir naudingi, d÷stytojai naudojo 
inovatyvius mokymo metodus, dauguma dalyvių pageidautų panašių mokymų ateityje. 

• projekto veiklos tikslas organizuoti konsultacijas bei mokymus darbdavių, darbuotojų 
atstovams pasiektas, įvykdyti teisinių aspektų šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui bei 
lyčių lygyb÷s darbe pranašumų mokymai ir konsultacijos. Buvo konsultuota 30 asmenų 
tokiomis temomis: šeimai palankių priemonių pasirinkimas ir taikymas, lanksčios darbo 
organizavimo formos ir jų taikymas, palankaus požiūrio į šeimą ir šeimos įsipareigojimus 
formavimas darboviet÷je. Telefonin÷ konsultacijų dalyvių apklausa leidžia teigti, kad 
projekto tikslin÷s grup÷s atstovai gavę konsultacijas yra patenkinti ir nor÷tų dalyvauti 
panašiuose projektuose ateityje. Mokymų dalyviai taip pat išreišk÷ palankius atsiliepimus: 
mokymai buvo aktualūs, gerai organizuoti, naudingi, įdomūs, pritaikomi praktiškai. 
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• projekto veiklos tikslas teikti dirbančių asmenų bei partnerin÷s įstaigos darbdavių, 
darbuotojų šeimos nariams  priežiūros paslaugas pasiektas, suteiktos priežiūros paslaugos 
dirbančių asmenų bei partnerin÷s įstaigos darbdavių, darbuotojų vaikams (iki 10 metų) bei 
socialin÷s priežiūros paslaugos (pagalba į namus) neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims. 
Paslaugos suteiktos 48 asmenims, projekto tikslin÷s grup÷s atstovams. Projekto dalyvių, 
gavusių paslaugas apklausos telefonu rezultatai leidžia teigti, kad šios paslaugos buvo labai 
savailaik÷s ir aktualios. Asmenys, gavę paslaugas buvo labai d÷kingi ir pageidautų panašių 
projektų ateityje. 
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