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Pagrindiniai 2021 m. darbai
Nr. 1.1.1.: Projekto viešinimas
1. Bendradarbiaujant su 13 Projekte dalyvaujančių savivaldybių administracijomis ir savivaldybių
visuomenės sveikatos biurais 2021 m. sausio ir rugsėjo mėnesiais per ikimokyklinio ugdymo
įstaigas išsiųsti kvietimai tėveliams dalyvauti Projekto organizuojamuosiuose tėvų grupių
susitikimuose (mokymuose).
2. Sukurta Projekto svetainė www.neitiketini-metai.lt, kurioje pateikta visa informacija apie Projektą
ir jo veiklas. Per šią svetainę vyksta ir dalyvių registracija į tėvų grupių susitikimus (mokymus)
visose bandomosiose savivaldybėse.
Nr. 1.2.1.: Projekto administravimas
1. Nuo 2021 m. sausio mėn. prie Projekto prisijungė 7 naujos savivaldybės: Alytaus m., Kėdainių r.,
Kupiškio r., Plungės r., Tauragės r., Telšių r. ir Utenos r.
Iš viso Projekte dalyvauja 13 savivaldybių.
2. 2021 m. gruodžio 9 d. paruošti ir pateikti Centrinei projektų valdymo agentūrai „Programos
„Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ papildomo finansavimo dokumentai.
Nr. 2.1.1.: Įsigyta ir išversta mokymo programa su mokymų medžiaga
1. Išversta „Preschool Basic Parent Program“ dalomoji medžiaga ir vertinimo formos (ang.
Handout and evaluation forms). Vertimas pateiktas Programos kūrėjams derinimui.
2. Bendradarbiauta su leidykla VAGA ir The Incredible Years, Inc. dėl knygos „The Incredible
Years: A Trouble Shooting Guide for Parents of Children Aged 3–8 Years (3rd Edition)“
vertimo.
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Nr. 2.1.2.: Parengti grupių vadovai
1. 2021 m. sausio 11–28 dienomis vyko nuotoliniai II etapo grupių vadovų mokymai, kuriuos
vedė JAV lektoriai (https://hi.lt/news/1745/1310/Lietuvoje-tesiasi-Neitiketini-metai-prasidejodar-vieni-grupiu-vadovu-mokymai.html).
2. 2021 m. vasario 4 d. vyko II etapo grupių vadovų mokymai „Kaip vesti tėvų grupes nuotoliniu
būdu“, kuriuos vedė programos kūrėja Carolyn Webster-Stratton.
3. 2021 m. vasario 9 d. vyko II etapo grupių vadovų susitikimai – pasidalijimas pirmomis tėvų
grupių vedimo patirtimis su partneriais iš Norvegijos.
4. 2021 m. prasidėjo tęstinių intervizijų „Experts in action“ peržiūros su I ir II etapo grupių
vadovais. Trukmė – 4 mėn. kassavaitinių susitikimų nuotoliniu būdu.
5. 2021 m. spalio 26 d. vyko I etapo grupių vadovų susitikimai – pasidalijimas akreditacijos
proceso patirtimis su partneriais iš Norvegijos.
6. 2021 m. organizuotos 47 individualios ir 7 grupinės supervizijos su JAV lektoriais.
7. 2021 m. lapkričio 4 d. prasidėjo I etapo grupių vadovų akreditacijos pirmas etapas, kuris baigsis
2022 m. pavasarį.
Nr. 2.1.3.: Apmokyti tėvai
1. Nuo sausio mėn. nuotoliniu būdu tęsėsi tėvų mokymai antrai tėvų grupei Vilniaus m., Kauno
m., Klaipėdos m., Šiaulių m., Panevėžio m. ir Marijampolės savivaldybėse. Taip pat po naujų
grupių vadovų apmokymų į Projektą įsitraukė likusios 7 naujos savivaldybės: Kėdainių r.,
Alytaus m., Kupiškio r., Utenos r., Plungės r., Tauragės r. ir Telšių r., kuriose prasidėjo tėvų
susitikimai (mokymai) (https://www.hi.lt/news/1745/1310/Lietuvoje-tesiasi-Neitiketini-metaiprasidejo-dar-vieni-grupiu-vadovu-mokymai.html). Nuo 2021 m. sausio iki rugsėjo mėn.
apmokyti 244 dalyviai. Programa pasiekė 261 vaiką nuo 3 iki 6 metų (tarp jų vaikai iki 8 m.,
turintys raidos sutrikimų ir atitinkantys 6 m. raidą).
2. 2021 m. rugsėjo mėn. 13-oje savivaldybių prasidėjo nuotoliniai ir kontaktiniai tėvų susitikimai
(mokymai), kuriuose dalyvauja 198 dalyviai (https://www.hi.lt/news/1821/1310/Prasidejo-tretitevu-auginanciu-elgesio-ir-emociju-sunkumu-turincias-atzalas-grupiu-susitikimai.html).

