
Projektas  

„Senjorų agapė“ 

 

Pareiškėjas: Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia 

Partneriai: ŠVIESA, Šiaulių mokytojų pensininkų klubas, VŠĮ „Šiaulių Jėzuitų mokykla“, Šiaulių 

profesinio rengimo centras. 

Apie projektą 

Daugelis pensinio amžiaus asmenų negali pilnavertiškai pasirūpinti savo sociokultūriniais poreikiais, 

socialinėse erdvėse patenkinti norą bendrauti ir jaustis įsilieję į visuomeninį gyvenimą. Projektas 

„Senjorų agapė“ orientuotas į senjorų aktyvinimą, teikiant pagalbą sau  per kalbą kitiems, tokiu būdu 

mažinant atskirtį tarp pasaulio stipriųjų ir silpnųjų. 

Projekto tikslas - stiprinti pensinio amžiaus asmenų grupės socialinį aktyvumą į(si)traukiant į 

kūrybinę saviraišką. 

Tikslinė grupė: darbingi pensinio amžiaus asmenys (60 asm.). 

Projekte daugiausia dėmesio skiriama asmenims, patiriantiems didesnę socialinę atskirtį, socialiai 

pažeidžiamoms grupėms, išgyvenantiems sumažėjusį socialinį aktyvumą (pensinio amžiaus asmenys, 

kuriems nėra nustatytas nedarbingumas, tačiau kurie yra vieniši, gyvena daugiabučių namų (kuriuose 

nėra liftų) viršutiniuose aukštuose ir turi judėjimo sutrikimų yra reikalinga tam tikra pagalba pristatant 

jiems maisto produktus ar suteikiant kitą pagalbą; nepasiturintys pensinio amžiaus asmenys.  

Projektas taip pat atliks senjorų socialinio aktyvumo funkciją t.y. naujos informacijos gavimą ir 

plėtojimą bei emocijų reguliavimą. Projekto veiklose dalyvaus pensinio amžiaus savanoriai (5 asm.). 

Projekto idėja paremta pasaulinės praktikos pavyzdžiais 

(https://www.facebook.com/SanctuaryCoffee/, Norwich, Didžioji Britanija ir kt.), kuomet bažnyčių 

erdvės pritaikytos  bendruomenių poreikiams: socialinėms reikmėms ir aktyviai veiklai (mokymams, 

muzikiniams pasirodymams, sporto užsiėmimams, sekmadienių pusryčiams ar švenčių pietums, 

piknikams ir kt.).  

Projektas inovatyvus ir Šiaulių bendruomenei reikšmingas projektas, kuris mažins socialinių 

paslaugų senjorams trūkumą bei suteiks senjorams (ir kitoms visuomenės grupėms) naujas, 

modernias  paslaugas, kurios neteikiamas Šiaulių miesto VVG teritorijoje ir Lietuvoje. 

Projekto veiklų kompleksiškumas prisidės prie darnaus vystymo sričių:  

 socialinės įtraukties (dalyviai įsitraukdami į savanorišką veiklą, prisidės prie socialinių 

problemų sprendimo. suteiks galimybę optimaliai įsitraukti į aktyvias veiklas ir jaustis 

visaverčiais visuomenės nariais; informacija pateikiama viešai, suprantamai ir visiems 

prieinamais būdais);  

 aktyvaus pilietiškumo (savanoriška veikla, bendrieji gebėjimų mokymai ir dalyvavimas juose 

skatina domėjimąsi viešosios politikos gyvenimu);  

 santykių plėtros tarp skirtingų kartų (savanoriavimo metu plėtojamas solidarumas, tolerancija 

bei abipusis supratimas),  

 ekonominės bei socialinės plėtros (savanorystė, įgūdžių formavimo mokymo veiklos sudarys 

sąlygas vystyti vertingus asmens įgūdžius darbinėje sferoje); 

  ir kt.. 

 

Projekto trukmė: 48 mėn. 

https://www.facebook.com/SanctuaryCoffee/

