
Vienišų tėvų socialinės 
integracijos skatinimas

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje 
administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija 
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Statistika rodo, kad vieniši tėvai dažniau 
gyvena skurde ir patiria socialinę atskirtį. 
2016 m. EU-28 didžiausias užregistruotas 
skurdo rizikos lygis buvo tarp tėvų su 
išlaikomais vaikais, kas sudarė vieną trečiąją 
bendro skaičiaus. Ši situacija yra artimesnė 
moterims, kadangi beveik 85% vieno iš tėvų 
šeimų ES sudaro vienišos motinos. 

Problema…
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Trumpai apie parentbank

parentbank – „Vienišų tėvų socialinės integracijos skatinimas” 
yra Erasmus + strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje 
projektas, finansuojamas Europos Komisijos per Rumunijos Naciona-
linę Agentūrą.
Projekto trukmė – 2 metai (2019-2021m.) 
Projekto numeris: 2019-1-RO01-KA204-063798

Projektu siekiama padėti sunkiai besiverčiantiems vienišiems tėvams integruotis į darbo rinką, 
jiems palengvinant prieigą prie vaikų priežiūros ir kitų paslaugų, kurių jie neturi galimybės 
įsigyti. Šiam tikslui pasiekti bus panaudojamas laiko bankas (paslaugų teikimas vieni kitiems) 
ir bus tobulinami vienišų tėvų gebėjimai bei verslumo dvasia, kas galėtų padėtų jiems 
pagerinti jų įsidarbinimo galimybes.
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Kas tai yra laiko bankas? 
Laiko bankas yra apsikeitimo principu pagrįsta prekybos darbu sistema, kurioje valiuta yra 
valandos. Ši valiuta yra bendruomenės valiutos forma, kuri leidžia asmeniui, turinčiam tam 
tikrus gebėjimus, prekiauti darbo valandomis su kitu asmeniu, turinčiu kitokius gebėjimus, 
nepanaudojant pinigų.

UŽDAVINIAI

Paremti vienišus 
tėvus, turinčius 

žemą kvalifikaciją, 
siekiant patobulinti jų 
gebėjimus įsidarbinti.

Sustiprinti specialistų, 
dirbančių su vienišais 

tėvais, kompetencijas ugdyti 
skaičiavimo, verslumo ir 
skaitmeninio raštingumo 

gebėjimus.

Skatinti žemą kvalifikaciją 
turinčius vienišus tėvus 

ugdyti ir tobulinti jų 
raštingumo, skaičiavimo, 

skaitmeninio raštingumo ir 
verslumo gebėjimus.

Palengvinti vienišiems 
tėvams vaikų priežiūros ir kitų 

paslaugų, prieinamumą per 
laiko banką, taip suteikiant 
jiems galimybę integruotis į 
darbo rinką ar tęsti mokslus.
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Rezultatai 

Mokymo programa 
specialistams, dirbantiems su 
vienišais tėvais, skirta ugdyti 

raštingumo, skaičiavimo, 
verslumo ir skaitmeninio 
raštingumo gebėjimus. 

Tiesioginio kontakto (angl. 
peer-to-pear) strategija, 
skirta pritraukti daugiau 
vienišų tėvų į laiko banko 

sistemą. 

Mokymo programa, skirta 
ugdyti žemos kvalifikacijos 
vienišų tėvų raštingumo, 
skaičiavimo, skaitmeninio 

raštingumo, iniciatyvumo ir 
verslumo gebėjimus. 

Laiko banko verslo plano 
sukūrimo gidas ir sukurta 
jo pastovaus panaudojimo 

strategija. 

Išbandytas vienišų 
tėvų laiko bankas.  
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Kaip tapti parentbank dalimi...
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Jeigu esate vienišas tėvas/motina, susisiekite su mumis dėl 
galimybės dalyvauti 25 val. mokymuose, skirtuose patobulinti 
jūsų skaitmeninio raštingumo, iniciatyvumo ir verslumo 
gebėjimus

Jeigu esate specialistas, susisiekite su mumis dėl galimybės 
dalyvauti 12 val. gebėjimų tobulinimo seminaruose, skirtuose 
sustiprinti jūsų raštingumo, skaičiavimo, verslumo ir skaitmeninio 
raštingumo gebėjimus.
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Projekto Partneriai
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Asociatia Habilitas – Centru de 
Resurse si Formare Profesionala
KONTAKTINIS ASMUO:  Ioana Caciula

Asociacion Caminos 
KONTAKTINIS ASMUO: Christie Scott Hands 

Step by Step – Parents’ Association
KONTAKTINIS ASMUO: Kristijan Oreskovic 

Know and Can Association 
KONTAKTINIS ASMUO: Rumyana Shalamanova  
                                                       Ani Dimitrova

KMOP – Social Action and 
Innovation Centre 
KONTAKTINIS ASMUO: Dr. Antonia Torrens

SIF - Socialiniu inovaciju fondas 
KONTAKTINIS ASMUO: Zivile Vasiliauske 

Daugiau informacijos galite rasti projekto tinklalapyje ir projekto Facebook puslapyje.

https://www.parentbank.eu/
mailto:%20asoc.habilitas%40yahoo.com?subject=
mailto:hands.c.caminos%40gmail.com?subject=
mailto:kristijan%40udrugaroditeljakpk.hr?subject=
mailto:rumyshalamanova%40gmail.com?subject=
mailto:kristijan%40udrugaroditeljakpk.hr?subject=
mailto:ani.dimitrova%40znamimoga.org?subject=
mailto:torrens%40kmop.gr?subject=
mailto:zivile.vasiliauske%40gmail.com?subject=
https://www.parentbank.eu/index.php/lt/pagrindinis/
https://www.facebook.com/pg/ParentBank-110765153856614/posts/
http://www.kmop.gr
https://www.habilitas.ro/index.php/en/
https://www.lpf.lt/
https://www.asoccaminos.org/
https://www.udrugaroditeljakpk.hr/
https://knowandcan.com/en/
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