
 

 

Prison, Reintegration, Education. Trainings to support social and labour market (re)integration of 
people in or after detention 

15/KA2AE/13563 

Bendrųjų kompetencijų ugdymas 
Tarptautinis susitikimas ir seminaro bukletas - santrauka 

 

Penktasis projekto paretnerių susitikimas įvyko Alytuje, Lietuvoje 2017 metų birželio 05-06 dienomis. 
Dalyvavo visų projekto partnerių organizacijos: Váltó-sáv Alapítvány – HU, LPF "Garstyčios grūdas" – 
LT, RUBIKON Centrum – CZ, SLAWEK foundation – PL, EDUKOS – SK, were present at the meeting. 
Two representatives of each organisation attended the program. The host organisation of the 
meeting was CSF "Garstyčios grūdas". 

Programa prasidėjo 5 dieną nuo 8:00, Alytaus pataisos namų pusiaukelės namuose (Ulonų g. 31, 
Alytus). LPF "Garstyčios grūdas" direktorė Stefa Kondrotienė susitikimą pradėjo partnerių 
pasveikinimu sėkmingai atvykus į susitikimą Alytuje. Palinkėjo visiems susiklausymo ir sėkmingo bei 
elektyvaus darbo bei vizito. Alytaus pataisos namų pusiaukelės namų socialinio skyriaus darbuotojas 
buvo paruošusi skaidres, kuriose buvo pateikta išsami informacija su nuotraukomis apie pusiaukelės 
namų veiklas ir specifiką. Kadangi skaidrės buvo lietuvių kalboje todėl, jas iš karto į anglų kalbą vertė 
ir pristatinėjo LPF "Garstyčios grūdas" ekspertas J. Mincevičius.  LPF "Garstyčios grūdas" direktorė 
Stefa Kondrotienė supažindino su Pusiaukelės namų socialine darbuotoja Asta Abramavičiene, kuri 
parodė pusiaukelės namų patalpas ir papasakojo apie nuteistųjų gyvenimo bei priėmimo sąlygas. S. 
Kondrotienė papasakojo apie LPF "Garstyčios grūdas" veiklas reintegracijos centre "IŠĖJIMAS", kuris 
yra įkurtas Išlaužo kaime, Prienų rajone. Pateikė pagrindinius skirtumus tarp pataisos namų 
Pusiaukelės namų ir RC "IŠĖJIMAS" darbo ir sąlygų specifikos. Trumpai apibrėžė LPF "Garstyčios 
grūdas" ir Alytaus pataisos namų bendradarbiavimą. 

Po to buvo aptarti kiti O7 aspektai bei darbų atlikimo terminai. Toliau vyko O7 prezentacijos. Po kavos 
pertraukėlės LPF "Garstyčios grūdas" ekspertas Jaunius Mincevičius skaidrėse pristatė O7 - Bendrųjų 
kompetencijų ugdymą. Po pietų kiekvieno iš partnerių atstovai skaidrėse pristatė savo darbus O7 - 
plėtojant bendrąsias kompetencijas nuteistųjų ir asmenų išėjusių iš įkalinimo įstaigų  tikslinei grupei. 

Katerína Mikulaštiková, (RUBIKON Centrum, CZ) vividly told and presented the described 
competencies "Time management end Entrepreneurial competences" with some practical task 
examples, drawn on the board. She explained about "Time management" and "Skills of initiation and 
entrepreneurial competence". Then Michal Čipka from KIC Edukos presented his slides. He submitted 
1. The characteristics of transversal competences; 2. The reasons for choosing the two competences; 
3. The characteristics of the chosen transversal competences; 4. Exercises for the development of the 
chosen competences; 5. The results of the testing of other transversal competences. Krzysztof 
Łagodziński (Fundacja Slawek – PL) presented his slides. He submitted: 1. The selected competencies; 

 



 

2. Problem solving; 3. Competences in work/labour market. 4. Testing competences. After Krzysztof 
Łagodziński Lídia Klára Lindner (Váltó-sáv Alapítvány – HU) presented her slides. She submitted: 1. 
Definition - competency; 2. Transversal competencies: in the interpretation of VSA, imprisoned, 
released target group; 3. The characteristics of the development of transversal competencies; 4. Why 
transversal competencies? 5. Your exercises and evaluation of tested partners' exercises.  

Po partnerių prezentacijų vyko bendra diskusija susijusi su O7 medžiagos rengimu -pasiūlymai, 
komentarai terminai ir t.t.). 

 
Sekančią dieną susitikimo dalyviai vėl susirinko Pusiaukelės namuose 8:00 val. kur buvo 

vaišinami kava, arbata, saldumynais ir nacionaliniu patiekalu cepelinais. 8:30 visi susitikimo dalyviai iš 
Pusiaukelės namų ėjo į Alytaus pataisos namus. Visiems buvo išduoti leidimai įeiti į uždraustą zoną, 
tačiau prieš tai aplankė pataisos namų muziejų, kuriame sukaupta daug įvairiausių laikų ir paskirčių 
eksponatų. Pirmo būrio viršininkas papasakojo dalyviams apie juos dominančius eksponatus ir jų 
paskirtį.  Iš muziejaus dalyviams buvo parodyta nuteistųjų gyvenimo - bausmės atlikimo sąlygos 
pirmame lokaliniame sektoriuje. Šio lokalinio sektoriaus aplinka buvo parodyta tam, kad susitikimo 
dalyviai suprastų koks yra skirtumas tarp eilinio lokalinio sektoriaus ir reabilitacijos centro "OAZĖ" 
aplinkos. Pirmo būrio (kuris yra šiame lokaliniame sektoriuje) viršininkas/auklėtojas papasakojo apie 
savo darbą su nuteistaisiais šiame būryje.  Perėjus į 5-ą lokalinį sektorių susitikimo dalyviai buvo 
supažindinti su reabilitacijos centro "OAZĖ" aplinka - patalpomis ir jų paskirtimi. S. Kondrotienė 
papasakojo apie reabilitacijos centro klientams teikiamas paslaugas ir sudarė galimybė, susėdus 
poilsio kambaryje, pasikalbėti su nuteistaisiais. Iš čia susitikimo dalyviai patraukė į darbo zoną, kurioje 
LPF "Garstyčios grūdas" turi panaudos pagrindais iš Alytaus pataisos namų išnuomotas patalpas, 
kuriose yra įrengtas medžio apdirbimo profesinio mokymo cechas su visomis reikalingomis staklėmis 
ir įrengimais. Direktorė S. Kondrotienė papasakojo kiek nuteistųjų turėjo galimybę išsimokslinti ir įgyti 
staliaus profesiją. 

Po šios ekskursijos susitikimo dalyviai skubėjo į APN administraciją susitikti su direktoriumi K. 
Jasmontu. Susitikime dalyviai domėjosi pačios įkalinimo įstaigos darbo specifika bei 
bendradarbiavimu su LPF "Garstyčios grūdas". Palikus pataisos namus, sugrįžome į pusiaukelės namus 
kur vaišinomės arbata, kava ir saldumynais. Po to  įvyko finalinė susitikimo santrauka ir susitikimo 
vertinimas. Susitikimo dalyviai dalinosi įspūdžiais apie vizitą įkalinimo įstaigoje. Visi buvo nustebinti.  

 Lídia Klára Lindner  (Váltó-sáv Alapítvány – HU) pristatė O8 produkto tikslus ir uždavinius. 
Partneriai uždavinėjo klausimus apie tai ką jie galėtų pateikti šio produkto kūrime. Partneriai 
uždavinėjo kausimus apie tai, ką jie turi numatyti šios medžiagos kūrimui. 

Projekto internetinis puslapis: http://www.preproject.hu/ 

Partnerių interetiniai puslapiai: 

Váltó-sáv Alapítvány (HU): www.valtosav.hu  

Slawek Foundation (PL): http://www.fundacjaslawek.org/  

 

http://www.fundacjaslawek.org/%C2%A0


 

EDUKOS (SK): http://www.edukos.sk/  

RUBIKON Centrum (CZ): http://www.rubikoncentrum.cz/  

LPF „Garstyčios grūdas” (LT): http://grudas.com/en/   ir  http://grudas.com/lt/ 
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