
                         „ SENJORŲ MENAI: SU PATIRTIMI Į ATEITĮ“ 

 

 

TIKSLAS: 

    Organizuoti  edukacijas, kūrybines veiklas Josvainių socialinio ir ugdymo centro 

paslaugų gavėjams. Stiprinti bendravimą, emocinę būseną. Supažindinti senjorus su šiuolaikinėmis 

puošybos medžiagomis. Pasitelkiant savo patirtį, prisiminimus, pasigaminti Advento vainiką, 

kalėdinį žaisliuką, kitus rankdarbius. Organizuoti senjorų darbų parodą „Senjorų menai“. 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

 

Projekto metu glaudžiai bendraus, bendradarbiaus, užsiims kūrybine veikla Josvainių 

socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjai bei darbuotojos,  Josvainių kultūros centro renginių 

organizatorė  Inga Mikusievičienė.  Projektas vyks dviem etapais. I etapas prasidės lapkričio  mėnesį  

25 dieną ir baigsis gruodžio 20 dieną. II etapas prasidės 2022 m.  sausio mėnesį ir baigsis 2022 m.  

kovo mėnesį. Pirmiausia bus pristatoma viso projekto programa. Lapkričio – gruodžio   mėnesiais 

vyks I etapas. Veiklos: edukacija „ Advento laukime“ ir edukacija „ Kalėdinis žaisliukas“. Dalyviai 

klausysis apie naujoves , gaminant žaisliuką ir adventinį vainiką. Žaislo gamybai naudojamas 

putplasčio kamuoliukas, audiniai, virvelės. Vainikas puošiamas gamtine medžiaga. Senjorai, 

remdamiesi savo patirtimi ir prisiminimais,  naudodami šiuolaikines priemones, gamins kalėdinius 

žaisliukus ir advento vainiką. Sukurs savo darbų  parodą, skirtą Advento laikotarpiui. Kalbės, pasakos 

apie  Kalėdų , Kūčių tradicijas. II etapas :sausio – kovo mėnuo. Kartu su vadove projekto dalyviai 

dekoruos puodelius dažais ir tekstilės dažais dažys drobines servetėles.  Projektas baigsis gražia 

paroda „Senjorų menai“. Visos projekto veiklos bus paremtos senolių pasakojimais , prisiminimais, 

senoliai dalinsis patirtimi ir išmintimi . Bus apibendrinti projekto rezultatai ir veikla. 

 

PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

 

Josvainių socialinis ir ugdymo centras. 

 

PROJEKTO DALYVIAI IR PARTNERIAI 

 

Josvainių socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjai , JSUC pavaduotoja 

socialiniams reikalams Jolanta Maruozienė, socialinė darbuotoja Ema Bukauskienė, užimtumo 

specialistė Živilė Būdienė, socialinė darbuotoja Jolanta Norvilienė, Josvainių kultūros centras-  

renginių organizatorė Inga Mikusievičienė. 

 

 

PROJEKTO VIETA 

 

Josvainių socialinis ir ugdymo centras. 

 

PROJEKTO LAIKAS 

 

2021 11 25  - 2022 02 01 

 

 

 

 

 



 

 

PROJEKTO PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Vieta/data Vykdytojai Dalyviai 

1 I etapas. 

1.Edukacija „Advento 

laukime“. Vainiko 

darymas ir puošimas 

gamtine medžiaga. 

JSUC salė 

2021 11 25 

Josvainių kultūros centro 

renginių organizatorė 

Inga Mikusievičienė. 

JSUC pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolanta Maruozienė, 

užimtumo specialistė 

Živilė Būdienė, 

socialinė darbuotoja Ema 

Bukauskienė, socialinė 

darbuotoja Jolanta 

Norvilienė 

JSUC paslaugų 

gavėjai . 

  2.Edukacija „Kalėdų 

žaisliukas“. 

JSUC salė 

2021 12 09 

 

 

Josvainių kultūros centro 

renginių organizatorė 

Inga Mikusievičienė. 

JSUC pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolanta Maruozienė, 

užimtumo specialistė 

Živilė Būdienė, 

socialinė darbuotoja Ema 

Bukauskienė, socialinė 

darbuotoja Jolanta 

Norvilienė. 

JSUC paslaugų 

gavėjai. 

2 II etapas. 

3.Puodelių dekoravimas 

dažais. 

JSUC salė 

2022 01 

Josvainių kultūros centro 

renginių organizatorė 

Inga Mikusievičienė 

JSUC pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolanta Maruozienė, 

užimtumo specialistė 

Živilė Būdienė, 

socialinė darbuotoja Ema 

Bukauskienė, socialinė 

darbuotoja Jolanta 

Norvilienė. 

JSUC paslaugų 

gavėjai. 

 4. Drobinių servetėlių 

dažymas dažais. 

JSUC salė 

2022 02 

Josvainių kultūros centro 

renginių organizatorė 

Inga Mikusievičienė. 

JSUC pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolanta Maruozienė, 

JSUC paslaugų 

gavėjai. 



užimtumo specialistė 

Živilė Būdienė, 

socialinė darbuotoja Ema 

Bukauskienė, socialinė 

darbuotoja Jolanta 

Norvilienė. 

 5. Senjorų darbų paroda. JSUC 

laisvalaikio 

erdvės. 

JSUC pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolanta Maruozienė, 

užimtumo specialistė 

Živilė Būdienė, 

socialinė darbuotoja Ema 

Bukauskienė, socialinė 

darbuotoja Jolanta 

Norvilienė. 

JSUC paslaugų 

gavėjai ir 

darbuotojai. 

 

 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

Projekto dalyviai bendraus, geriau pažins vieni kitus dalyvaudami kūrybinėse, meno veiklose. 

Praplės savo turimas žinias  apie šiuolaikines puošybos medžiagas. Dalyviai gilins žinias , patirs 

teigiamas emocijas gamindami darbelius. Papuoš įstaigos aplinką savo darbeliais .  Senjorai  

stiprins bendravimą ir bendradarbiavimą, lavins meninius įgūdžius, dalinsis patirtimi ir 

prisiminimais apie gražiausias metų šventes. 

 

 

 

 

 
 


