Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Berniukų gebėjimų
stiprinimas Lietuvoje
2011-2013 m.

Projekto tikslas

Naudojant „Berniukų grupės metodą“, įgalinti
nepilnamečius berniukus ir užkirsti kelią tokioms
rizikoms kaip narkotikų, alkoholio, cigarečių bei
kitų psichotropinių medžiagų vartojimui, smurtui,
taip pat pakliuvimui į prekybos žmonėmis tinklą.

Projekto uždaviniai
1. Plėtoti „Berniukų grupės metodą“, dirbant su
rizikos grupei priklausančias berniukais;
2. Įgalinti berniukus labiau pasitikėti savimi,
savarankiškai priimti sprendimus;
3. Organizuoti užsiėmimus, kurių metu berniukai
suprastų žalingų įpročių keliamą riziką jų sveikatai,
socialinei bei ekonominei gerovei ir pavojų tapti
prekybos žmonėmis aukomis;
4. Skatinti lyčių lygybę ir demokratiją.

Projekto dalyviai
Berniukai iš nepilnų (vieno tėvo), mažas pajamas
gaunančių, socialiai atskirų, šeimų;
Probleminio elgesio berniukai;
Berniukai iš neturtingų kaimo vietovių;
Berniukai, kurie yra socialinėje atskirtyje ir kuriems
trūksta socialinių įgūdžių, kad galėtų sėkmingai
integruotis į visuomenę.

Berniukų grupių metodas
 Berniukų grupė susideda iš 6-8 narių;
 Grupės užsiėmimai vyksta bent kartą per savaitę ir trunka 12 val. vadovaujant 1-2 apmokytiems vadovams;
 Metodo pagrindas- diskusija, kuri yra derinama su
skirtingais užsiėmimais: individualia ir grupės veikla,
renginių organizavimu, ekskursijomis, susitikimais su
specialistais ir kita interaktyvia veikla;
 Grupės nariai patys nuspendžia apie ką nori diskutuoti.

Veikla vykdoma:
Vilniuje
Kaune
Anykščiuose
Kelmėje ir šių
miestų rajonuose.

Projekto rezultatai
 Projektas Lietuvoje vykdomas nuo 2011 m.
 2011 m. Lietuvoje veikė 5 berniukų grupės, 2012 m. - 14
berniukų grupių, o 2013 veiklą vykdys 8 berniukų grupės.
 Projekte dalyvavo 140 berniukų, priklausančių rizikos
grupei;
 Grupių veiklą organizavo ir užsiėmimus vedė 14 apmokytų
grupės vadovų;
 Kasmet rengiami berniukų gebėjimų grupių vadovų
mokymai, kuriuos veda pati metodo autorė Mia Hanström.
2012 m. apmokyta 15 berniukų grupių vadovų.

Projekto rezultatai
Berniukų gebėjimų grupių vadovai pastebėjo tokius teigiamus
pokyčius, įvykusius grupių užsiėmimų metu:
Berniukai tapo draugiškesni vieni kitiems;
Drąsiau ir su didesne pagarba kitų atžvilgiu reiškė savo
nuomonę;
Berniukai įgijo daugiau pasitikėjimo savimi;

Projekto rezultatai
 Temos, kuriomis diskutuodavo grupėse, diskutuoja ir su
kitais už grupės ribų;
 Berniukai tapo atviresni ir labiau linkę bendrauti su
kitais.
 Berniukai tapo labiau motyvuoti, noriai dalyvauja grupės
susitikimuose ir veikloje.

Projekto rezultatai
 Projekto metu berniukams, kuriems kyla grėsmė tapti priklausomiems nuo
žalingų įpročių, buvo vystomi gebėjimai, kurie padėjo ugdyti pasitikėjimą
savimi ir tokiu būdu nepasiduoti kitų daromai neigiamai įtakai, gerinti
socialinius įgūdžius, kurie svarbūs sėkmingai integracijai į visuomenę bei
darbo rinką.
 Berniukų gebėjimų grupių veikla skatino tikslinės grupės socialinę bei
emocinę gerovę, asmenybės vystymąsi.
 Grupių užsiėmimų metu buvo tobulinami berniukų gebėjimai
savarankiškai priimti sprendimus ir sugebėti atsisakyti neigiamą įtaką
darančių asmenų pasiūlymų.
 Berniukams buvo suteikta galimybė turiningai praleisti savo laisvą laiką
su bendraamžiais ir taip sumažinta rizika vartoti alkoholį, narkotikus,
rūkyti cigaretes, nei jiems leidžiant laisvą laiką gatvėje.

Rėmėjai ir partneriai
 Projektą finansuoja Emmaus Europe ir Emmaus Westervik
organizacijos.
 Projekto partneriai:
•
•
•
•
•
•
•

Vaikų ir jaunimo užimtumo centras, Anykščiai;
„Versmės“ vidurinė mokykla, Kaunas;
Tytuvėnų jaunimo mokykla, Kelmės rajonas;
„Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centras, Anykščių rajonas;
Vilniaus miesto socialinės paramos centras;
„Atžalyno“ vidurinė mokykla, Kaunas;
Viešoji įstaiga “Actio Catholica Patria”, Kaunas.
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