
KVIETIMAS PRISIJUNGTI

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams

NeGalia lyderystei!



Apie Baltijos ugdymo centrą

• Socialinės įtraukties paslaugų didinimas per inovatyvius
tęstinius komunikacinius ir renginių projektus

• Vaikų ir jaunimo su negalia lyderystės (talentų) programos  
verslui per kūrybines, profesinio ugdymo, švietimo ir kitas 
partnerystes

• Socialiai atsakingo verslo ir NVO, viešojo sektoriaus inovatyvūs  
projektai, keičiant visuomenės požiūrį į vaikų ir jaunimo negalią 
Lietuvoje 

Jonas Ruškus, tarptautinis inkliuzinio švietimo ekspertas, 
JT organizacijos Neigaliųjų teisių komiteto narys, VšĮ 
„Baltijos ugdymo centras“ ekspertas

„UNESCO, Jungtinių tautų Švietimo, mokslo ir 
kultūros organizacijos  „Švietimas 2030“ deklaracija 
įpareigoja užtikrinti (įtraukųjį) inkliuzinį ir visiems 
prieinamą kokybišką švietimą ir mokymąsi visą 
gyvenimą“

NeGalia lyderystei!



DRAUGYSTĖS AMBASADORIAI

•AISTĖ KRUŠINSKAITĖ (po stuburo traumos, ratukuose, gyveno Kaune, šiuo metu savarankiškai kuriasi Palangoje ir atsidaro savo įmonę, sportuoja vežimėlių krepšinį, dalyvauja humoro
klubo pasirodymuose, filmavosi kino filme "Gautas iškvietimas").
•AGNEŠKA TOLOČKO (ratukuose nuo mažens, vilnietė, šiuo metu studijuoja VDU Kaune, pasaulio neįgaliųjų šokių čempionė, aktyviai sportuoja).
•VAIDA BUTAUTAITĖ (neregė nuo gimimo, savarankiškai gyvena Klaipėdoje, šiais metais baigė Klaipėdos universitete magistratūrą, LSDK "Guboja" narė, aktyviai koncertuoja, dalyvauja
įvairiuose projektuose).
•MARIUS MARIJONAS MAŽELIS (neregys po traumos, gyvena Vilniuje, dirba masažuotoju "Matančios rankos", šoka ir aktyviai dalyvauja "Šokių akademijos" veikloje, labai nori neįgalius
žmones supažindinti su Krašto apsaugos ir kariuomenės veikla ir pats joje, pagal galimybes, sudalyvauti).
•VAIVA DULEVIČIŪTĖ (cerebrinis paralyžius, ratukuose nuo gimimo, gyvena Pasvalio raj., Panevėžio kolegijoje studijuoja buhalterinę apskaitą, jauniems tėvams, kurie augina neįgalius
vaikus, padeda "nepasiklysti" teisinėje sistemoje, konsultuoja savanoriškai).
•ANŽELIKA MOLIS (ratukuose po nesėkmingos stuburo operacijos, gyvena Vilniuje, studijuoja VDU Kaune, aktyviai dalyvauja neįgaliųjų sporto veiklose, organizuoja įvairius sporto ir
kultūrinius integracinius renginius).

Lietuvos vaikų ir jaunimo su negalia lyderiai – pirmieji draugystės ambasadoriai kviečia 

prisijungti Lietuvos ateities draugystės iniciatyvoms...

NeGalia lyderystei!



SOCIALINĖS 

ĮTRAUKTIES FESTIVALIS

“DRAUGYSTĖS 

SPALVOS“

2016-09-24, KAUNAS

Festivalis Kauno jaunimo dienų programos dalis. Šis unikalus renginys – tai galimybė
neįgaliems jaunuoliams susiburti kartu ir pristatyti visuomenei kūrybinius ir sporto
pasiekimus bei neišsenkančią dvasios stiprybę.

Renginyje koncertuos geriausi neįgaliųjų ir sveikųjų meno saviveiklos kolektyvai iš
visos Lietuvos, performansai, parodomosios sporto varžybos, kiti renginiai, kuriuose
lygiomis teisėmis kartu dalyvaus jaunieji talentai, turintys negalią bei jos neturintys.

NeGalia lyderystei!



PARTNERIAI

SOCIALINĖS 

ĮTRAUKTIES FESTIVALIS

“DRAUGYSTĖS 

SPALVOS“NeGalia lyderystei!



• Įgyvendinti kokybišką negalią turinčių vaikų ir jaunimo
talentų partnerysčių kūrybinį ir sporto renginį Kaune š. m.
rugsėjo 24 d., kuriame bus pristatomi Lietuvos negalią
turintys talentai, vaikai ir jaunimas bei jų kolektyvai.
Kontekstas: rugsėjo mėn. 30 d. Kauno Žalgirio arenoje
No Limits renginys su fizinę neįgalią turinčiu pasauliniu
lyderiu Nick Vujičič.

RENGINIO TIKSLAS

RENGINIO UŽDAVINIAI

• Negalią turinčių ir neturinčių negalios vaikų ir jaunimo

integracinis renginys per organizacijų meno, sporto ir

kitas partnerystes;

• Nemokamas renginys miestiečiams ir jaunimo

organizacijoms;

• Negalią turinčių asmenų – talentų geriausių meninių-

sportinių kolektyvų programos įgyvendinimas;

• Lyderystės per socialinę integraciją skatinimas su Kauno
miesto jaunimo organizacijomis.



FESTIVALIO 

“DRAUGYSTĖS SPALVOS“ 

PRELIMINARI PROGRAMA

2016-09-24, ŠEŠTADIENIS, KAUNAS

•14:00-18:00 Jaunimo, neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų 
mugė, prisistatymai (šokiai tamsoje, šaudymas iš lanko, kurčiųjų 
karaokė ir t.t.). Vieta: Laisvės alėja. 

•14:00-17:00 KAM aktyvios veiklos, diskusijos, visuomenės ir 
kariuomenės integracija per neįgaliųjų savanorišką veiklą. Vieta: 
Karininkų ramovė.

•16.00-18.00 val. Neįgaliųjų ir Žalgirio komandų integruotos 

krepšinio varžybos. Vieta: vieta derinama

•19.00-21.00 val. Spalvų muzikos orkestro ir garsių atlikėjų bendras 

koncertas. Vieta: Muzikinio teatro sodelis

SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES IR NVO 

GEROSIOS PRAKTIKOS TEMATIKOS

DISKUSIJOS KAUNO MIESTO JAUNIMO 

DIENOSE

2016-09-23, penktadienis, 17:00-19:00 val.

Vieta: Vero cafe (derinama)

Preliminarios tematikos:

• Negalią turinčių vaikų ugdymas šeimoje ir 

profesinio užimtumo alternatyvos: misija 

neįmanoma?

• Kas yra negalia?

• Jaunuoliai turintys negalią:  lyderiai ar 

herojai?

• Universalus dizainas

SOCIALINĖS 

ĮTRAUKTIES FESTIVALIS

“DRAUGYSTĖS 

SPALVOS“
NeGalia lyderystei!



DIDŽIAUSIA MOTYVACIJOS KONFERENCIJA
BALTIJOS ŠALIŲ ISTORIJOJE „NO LIMITS“

• Motyvacijos konferencija "NO LIMITS“ 2016 m. rugsėjo 30 d., Kaune,
Žalgirio arenoje ̶ tai šiltas, pozityvus ir nepamirštamų įspūdžių kupinas
renginys, kuris suteiks įkvėpimo bei motyvacijos siekti naujų pergalių.

• Nick Vujičič, "NO LIMITS" - pagrindinis pranešėjas.

• Keletas svarbių faktų apie Nick :

• Virš 100 mln. youtube video peržiūrų apie jį ir jo istoriją;

• Daugiau nei 10 mln. fanų socialiniuose tinkluose;

• Buvo pakviestas į Davos forumą pasidalinti savo istorija su pasaulio lyderiais;

• Apie jį specialias TV laidas ruošė BBC, CNN, TCN;

• Jis susitiko su prezidentais ir aukščiausio lygio vadovais 13-oje šalių;

• Šiuo metu jis yra labiausiai kviečiamas pranešėjas pasaulyje.

www.nolimits.lt

http://www.nolimits.lt/


Ilgalaikis veiklos modelis

„Socialinės inovacijos ir verslo įsitraukimas yra 
nauja svarbi sritis, kurią reikėtų plėtoti. Tai reiškia 
labdaros organizacijų, asociacijų ir socialiai 
atsakingų verslininkų išradingumo panaudojimą 
ieškant naujų būdų socialiniams poreikiams, kurių 
rinka arba viešasis sektorius tinkamai 
neįgyvendina, tenkinti“.

Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva 
„Inovacijų sąjunga”

SOCIAL BUSINESS MODEL
4 YOUNG DISABLED 

TALENTS INVOLVEMENT

NeGalia lyderystei!



Lyderystės programa verslui
Partnerystės platforma vaikams, jaunimui ir verslui

NeGalia lyderystei!

KĄ VEIKIAME?

KĄ NORIME PASIEKTI?

Į KĄ ORIENTUOJAMĖS?

• Įmonėms pristatyti galimybes/tarpininkauti socialinę atskirtį patiriantiems 
jaunuoliams

• Remti vaikų ir jaunimo su negalia talentus ir lyderius Lietuvoje
• Komunikuoti atvirą dialogą

• Vaikų ir jaunimo su negalia įgalinimas, mentoriavimas/ugdomasis vadovavimas 
per komunikacinius partnerysčių projektus, inovatyvius renginius

• Skaidrios galimybių iniciatyvos
• Vaikų ir jaunimo su negalia darbo ir motyvacijos per veiklą, išankstinį profesinį 

orientavimą paieška

• Vaikai ir jaunimas su negalia, vyresniųjų kursų studentai su negalia
• Fokusavimasis: socialinis verslas, verslas ir technologijos

2016-2017 m. kviečiami jungtis vaikų ir jaunimo su negalią lyderiai/talentai įvairiose 
užimtumo veiklose jungtis prie renginių projektų per Draugysčių iniciatyvą



Lyderystės programos naudos

NeGalia lyderystei!

• Žinomumo didinimas

• Vaikų ir jaunimo su 
negalia įgalinimas 

prisidėti

• Lygios galimybės švietime, 
profesijos gavime, darbe

• Įtrauktų lyderių tinklaveika

• Darbdavių organizacijų 
brandinimas

• Unikali patirtis

• Įgalinimas, 
mentoriavimas/ugdomasis 
vadovavimas ir parama

• Įžvalgos darbo rinkai, 
profesiniam orientavimui ir 
laisvalaikio motyvacijai

Vaikai ir 
jaunimas 

su negalia
Įmonės

Visuomenė
Švietimas, 
profesinis 
ugdymas



BALTIJOS UGDYMO CENTRO PARAMOS PROJEKTAI  2016 M. RUGSĖJO MĖN.NeGalia lyderystei!

VŠĮ „BALTIJOS UGDYMO CENTRAS“ KVIEČIA PARAMAI ATSAKINGAS ĮMONES

PASIRENGIMAS
VAIKŲ IR 

JAUNIMO SU 
NEGALIA

LYDERIŲ/TALENTŲ 
ĮVAIRIOSE 

UŽIMTUMO 
VEIKLOSE 

DRAUGYSČIŲ 
INICIATYVAI

PROJEKTAS PROJEKTO
VYKDYMO 

LAIKOTARPIS/VIETA

PRIDĖTINĖ VERTĖ PARAMOS PRAŠYMAS
„PADOVANOK VILTĮ  LIETUVOS 

JAUNIEMS
NEĮGALIEMS TALENTAMS“

I-asis „Socialinės 
įtraukties festivalis

“Draugystės spalvos“
(koncertas, NVO 

renginiai, diskusijos)

2016-09-24, 
Kaunas

• Komunikacinis paketas Kauno 
miesto Jaunimo dienose • VIENKARTINĖ PARAMA 

BALTIJOS UGDYMO CENTRO 
VEIKLOMS, SIEKIANT SUBURTI 
DRAUGYSTĖS AMBASADORIUS 
(JAUNIMUI SU NEGALIA TAME 
TARPE IŠ NVO), NUPERKANT 
JIEMS BILIETĄ Į „NO LIMITS“  

KONFERENCIJĄ

(VšĮ „Baltijos ugdymo centras“ 
siekia nupirkti  apie 500 bilietų 
jaunimo su negalia lyderiams)

Verslo motyvacijos
konferencija "No 

limits“

2016-09-30, 
Kaunas

• Speciali kaina Jūsų organizacijos 
20 ≥darbuotojų dalyvavimui 
Didžiausioje motyvacijos 
konferencijoje Baltijos šalių 
istorijoje „NO LIMITS“ (Nick
Vujičič) 2016 m. rugsėjo 30 d., 
Kaunas, Žalgirio arenoje 
(Baltijos ugdymo centras „NO 
LIMITS“ konferencijos 
organizatorių partneris) iki   
rugsėjo 12 d.



Veiklos vizija: integruoti jaunimą su negalia 

kartu su verslo klientų poreikiais
NeGalia lyderystei!

LYGIOS 

GALIMYBĖS PRIEINAMUMAS

POKYČIAI VISUOMENĖJE

REZULTATAI NE 

VIEN DĖL SOC. 

ATSAKOMYBĖS

(NAUDINGA+ 

GAILESTINGA= 

REZULTATAS)



Kontaktai

Žydrė Gedrimaitė, VšĮ „Baltijos ugdymo centras“ partnerė, 

mob.: +370 626 05448, El. paštas:  zydre.gedrimaite@balticeducation.eu

Aurimas Pautienius-Želvys, VšĮ „Baltijos ugdymo centras“ partneris, 

mob.: + 370 612 11435, El. paštas: aurimas.zelvys@balticeducation.eu

• Baltijos ugdymo centro facebook profilis

• Interneto svetainė http://balticeducation.eu/

NeGalia lyderystei!

VAIKŲ IR JAUNIMO SU NEGALIA LYDERYSTĖS, TALENTŲ 

PROJEKTAI 2016/2017 

https://www.facebook.com/baltijosugdymocentras/?fref=ts
http://balticeducation.eu/


NeGalia lyderystei!

SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES FESTIVALIS

“DRAUGYSTĖS SPALVOS“

2016-09-24, KAUNAS

Kvietimas paramai

Rekvizitai:

VšĮ „Baltijos ugdymo centras“

Krokuvos g. 9A-15, LT-09314, Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 626 05448

El. paštas: info@balticeducation.eu

Įmonės kodas: 303317628,

PVM kodas: LT100009961918

AB SEB bankas

Sąsk. nr: LT02 7044 0600 0796 3471


