
 

 

 

 

 

Mokymų ciklas „Startuok. Veik.“  

Finansuota Vilniaus miesto savivaldybės 

Projektas įgyvendintas 2022-10-01–2022-12-01 

Gautas finansavimas 2000 Eur, įsisavinta – 1550 Eur. 

 

1. Projekto aprašymas: 

 

1.1. Projekto problematika: 

2022 metai yra paskelbti Europos jaunimo metais, o Jaunimo reikalų departamentas metų pradžioje 
iškėlė tikslą – didinti jaunimo įsitraukimą į pilietinę veiklą nacionaliniu ir regioniniu mastu. Nors jaunimo metai 
eina į pabaigą, šis tikslas išlieka svarbus, nes jaunimo įsitraukimas į visuomeninę veiklą nacionaliniu ir 
regioniniu mastu nėra ženkliai padidėjęs. Ši problema aktuali ir Lietuvos studentų savivaldų tarpe, ypač 
veikiančių Vilniuje. Daugelis jų yra susikoncentravusios į savo aukštosios mokyklos vidinių socialinių ir 
akademinių problemų sprendimą ir kasmetinių iniciatyvų rengimą, tačiautik vienetai bando įsitraukti ir į 
visuomeninę veiklą regioniniu ar nacionaliniu mastu. 

Studentų savivaldų tikslas yra atstovauti savo aukštosios mokyklos studentams, tačiau studentiškos 
organizacijos savo veikla ir įsitraukimu į globalias, pilietines veiklas gali formuoti ir aplinkinio jaunimo požiūrį 
į savanorystę, visuomeninę veiklą. Norint didinti jaunų žmonių įsitraukimą į tai, reikalinga ne vien skelbti 
savanorystės vietas, tačiau ir parodyti, kokius rezultatus jie gali pasiekti, kaip gali atrodyti įvairios jaunimo 
akcijos, renginiai ir t.t. Aktyvus jaunų žmonių įsitraukimas į savanorišką visuomeninę veiklą sukuria pilietišką 
ir darnią bendruomenę. Šiam tikslui pasiekti reikalingos studentų organizacijos, vykdančios iniciatyvas, 
tačiau pastarųjų paskutiniais metais yra sumažėję. 

Šių metų duomenimis, tik dvi Lietuvos studentų sąjungos skėtinės narės, savivaldos,  surengė arba 
įsitraukė į iniciatyvas, skirtas Europos jaunimo metams paminėti. Lyginant visų Lietuvos savivaldų iniciatyvų 
pateiktų paraiškų rodiklius Valstybinio studijų fondo Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir 
sportinių projektų finansavimo konkurse 2021-ais ir 2022-ais* metais, pastebėtas studentų savivaldų 
iniciatyvų mažėjimas, o Vilniaus miesto savivaldos teikia mažiausiai: 

● iš 2021 metais 7-ių finansuotų iniciatyvų sumažėjo į 2 finansuotas, kai buvo pateiktos 5 
paraiškos; 

● iš 2021 metų 4-ių vykdomų ir finansuotų iniciatyvų, skirtų regionui, skaičius nukrito į 1; 
● tiek 2021 metais, tiek 2022 metais buvo pateikta po vieną paraišką iš Vilniuje esančių 

studentų savivaldų ir tik viena iš jų, pateikta 2021 metais, buvo regioninė. 
 
Savivaldų iniciatyvoms sąstingį lemia šie veiksniai: 
 

● Covid-19 pandemija. Pasekmės jaučiamos iki šiol – į organizacijas įsitraukia mažiau naujų 
narių,o esamus narius sunku išlaikyti. Todėl trūksta žmogiškųjų išteklių galvoti, planuoti ir 
realizuoti didesnio masto, nei aukštosios mokyklos, iniciatyvas. 

● Sumažėjęs bendradarbiavimas tarp savivaldų. Bendravimas yra svarbus patirčių bei 
patarimų pasidalinimui, partneriavimui organizuojant iniciatyvas. Dirbant kartu, organizacijos 
plačiau ir kūrybingiau gali pažvelgti į esamas problemas ir jų sprendimo būdus.  

Todėl šiemet Lietuvos studentų sąjunga, kaip Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldų skėtinė 
organizacija, mokymo ciklo „Startuok. Veik.“ metu ne vien ruošiasi kelti savivaldų narių minkštąsias ir 



 

profesines kompetencijas, bet ir integruoti naujus organizacijos narius. Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
organizacijų skatinimui įsitraukti ir įgyvendinti didesnio masto pilietines iniciatyvas, pagalbai generuojant 
naujas idėjas, dėliojantis strategijas organizacijos žmogiškųjų išteklių stiprinimo klausimu bei supratimui, 
kodėl yra svarbus bendradarbiavimas tarp organizacijų. Taip pat, sekantys metai yra Vilniaus 700 metų 
jubiliejus, tad siekiama, kad Vilniaus studentų savivaldos aktyviai įsitrauktų į studentiškų iniciatyvų kūrimą 
bei vykdymą minint šias metines, kadangi pirmasis universitetas Lietuvoje ir pirmosios studentų 
bendruomenės atsirado būtent Vilniuje.  
 * https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studentu-pilietiniu-moksliniu-verslumo-kurybiniu-ir-sportiniu-projektu-
finansavimas 

 

1.2. Projekto tikslas: 

Stiprinti Vilniaus studentų savivaldas, keliant jų narių kompetencijas, skatinti įsitraukimą į visuomeninę veiklą 
regioniniu mastu ir jaunimo iniciatyvų, skirtų Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui atminti, organizavimą bei  
bendradarbiavimą tarp Vilniaus savivaldų. 

 

1.3. Projekto uždaviniai: 

1. Stiprinti Vilniaus studentų savivaldas, keliant jų narių kompetencijas ir vystant bendradarbiavimą su 
kitomis savivaldomis; 

2. Skatinti Vilniaus studentų savivaldas vykdyti jaunimo iniciatyvas skirtas Vilniaus miesto 700 metų 
jubiliejui paminėti; 

3. Skatinti Vilniaus studentų savivaldas įsitraukti į visuomeninę veiklą regioniniu mąstu. 

  

https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studentu-pilietiniu-moksliniu-verslumo-kurybiniu-ir-sportiniu-projektu-finansavimas
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studentu-pilietiniu-moksliniu-verslumo-kurybiniu-ir-sportiniu-projektu-finansavimas


 

 

2. Projekto rezultatai: 

 

2.1. Kiekybiniai rezultatai: 

 

1. Viso projekto metu įtraukti 64 dalyviai (jauni žmonės 18–29 m.) 

2. Surengti 6 seminarai. 

3. Įgyvendinti 5 mokymai. 

4. Surengtos 5 darbo grupės. 

5. Sugeneruotos 8 idėjos, kaip Vilniaus miesto Studentų savivaldos gali prisidėti prie Vilniaus miesto 700 

metų jubiliejaus paminėjimo. 

 

2.2. Kokybiniai rezultatai: 

1. Mokymų metu studentų savivaldos mezgė ryšius vykdant komandos formavimo užsiėmimus. 

Seminarų metu, kuriuos vedė kompetentingi lektoriai, įgijo žinių, reikalingų sėkmingai organizacijos 

plėtrai bei funkcijų palaikymui, susipažino su tarpusavio bendradarbiavimo nauda. 

2. Mokymų metu dalyviai remdamiesi savo organizacijos misija, vizija bei vertybėmis generavo idėjas, 

skirtas veikloms, kurios atspindi Vilniaus miesto 700 metų jubiliejaus paminėjimą ir organizacijos 

identitetą. Aptarimo metu, savivaldos dalinosi savo idėjomis tarpusavyje, kurias galėjo panaudoti 

savo organizacijose. 

3. Mokymų metu vyko užsiėmimai, skirti pristatyti Lietuvos studentų sąjungos veiklas bei parodyti 

galimybes, kaip būtų galima įsitraukti į visuomeninę veiklą regioniniu ir nacionaliniu mastu. Buvo 

aptartii svarbiausi aspektai, dalyvaujant visuomeninėje bei pilietinėje veikloje, kuri leido dalyviams 

susidaryti geresnį įspūdį apie tokio pobūdžio veiklas. Taip pat vyko diskusija su kitų Lietuvos studentų 

sąjungos narių prezidentais, siekiant iš pirmų lūpų perteikti šios veiklos svarbą. Dalyviai aktyviai 

įsitraukė, uždavinėjo klausimus ir gilinosi į šias tematikas. Savivaldų atstovai dirbdami grupėse 

suprato visuomeninės, savanoriškos veiklos svarbą. Vilniaus studentų savivaldos ne vien pakėlė 

profesines bei minkštąsias kompetencijas, bet ir labiau pagilino supratimą apie nevyriausybinį 

sektorių, savanorystės ir įsitraukimo į regioninio ir (ar) nacionalinio masto visuomeninę veiklą. 

Mokymų metu dalyviams buvo suteikta terpė kurti ir generuoti idėjas Vilniaus miesto 700 metų 

jubiliejui atminti, kurios būtų susijusios ir su organizacijos misija, vizija. Vilniaus savivaldos ne vien 

teoriškai sužinojo apie bendradarbiavimo svarbą, tačiau ir praktiškai vykdė bendradarbimą su kitų 

organizacijų nariais darbo grupėse, diskusijose, dalindamiesi patirtimi apie kituose miestuose / kitose 

Vilniaus studentų savivaldose vykstamas iniciatyvas, jų organizacinę patirtį ir taip pat ieškojo būsimų 

partnerių savo iniciatyvoms, skirtoms Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui atminti. 

 

 

 



 

2.3. Informacijos sklaida ir projekto veiklos viešinimas 

Programa buvo pristatyta el. paštu ir „Facebook“ platformos grupėje, kurioje yra lengva ir greita pasiekti 

renginio dalyvius. Renginio metu ant akreditacijų buvo ir dalyvių sąrašų paramos teikėjo logotipai. Po renginio 

skelbiant apie projekto įvykdytą veiklą „Instagram“ platformoje buvo paminėta, jog programa remiama 

Vilniaus miesto savivaldybės. 

 

 

 


