
MOKYMŲ „GEROSIOS PATIRTIES PASIDALIJIMAS ĮGYVENDINAT 

DALYVAUJAMĄJĮ BIUDŽETĄ“ DALYVIŲ REFLEKSIJA

2021 m. lapkričio 10,11d. įvyko išvažiuojamieji mokymai į Alytaus miesto savivaldybę.

Mokymus organizavo Telšių švietimo centras.



Mokymų dalyviai vertino mokymus prisijungę prie Google Docs paskyros.

Anketos tikslas –

sužinoti mokymų dalyvių nuomonę apie 2021 m. lapkričio 10, 11 d. vykusius 

išvažiuojamuosius mokymus „Gerosios patirties pasidalinimas įgyvendinant 

Dalyvaujamąjį biudžetą", skirtus Telšių rajono savivaldybės vykdymo 

projekto „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione" 

(„Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region", projekto 

Nr.#R084, akronimas EmPaci) įgyvendinimui.



Mokymų dalyviai atsakė į šiuos klausimus:

• Ar mokymai atitiko Jūsų lūkesčius?

• Kuri programos dalis Jums buvo naudingiausia?

• Ką naujo sužinojote mokymų metu? 

• Kokią patirtį galėsite pritaikyti savo bendruomenėje?

• Kaip vertinate mokymų atmosferą?



▪ Mokymuose dalyvavo 36 dalyviai.

▪ Į anketos klausimus atsakė 26 dalyviai.

▪ Dauguma dalyvių mokymų atmosferą įvertino labai gerai.



Daugumai respondentų visos mokymų programos dalys buvo naudingos.

Susitikimas su Alytaus miesto savivaldybės meru ir administracijos 

atstovais, atsakingais už Dalyvaujamojo biudžeto projektų įgyvendinimą 

Alytaus miesto savivaldybėje.

Apskrito stalo diskusija „Kaip bendruomenių iniciatyvos gali prisidėti prie 

miesto / kaimo / vietovės patrauklaus įvaizdžio formavimo

Ekskursija po Alytaus miestą aplankant bendruomenių projektus, 

įgyvendinant Dalyvaujamąjį biudžetą

Susipažinimas su bendruomenių, verslo iniciatyvomis - Senelių darželis, 

VšĮ „Gerumo skraistė“

Susipažinimas su bendruomenių, verslo iniciatyvomis - Alytaus dailiųjų 

amatų mokykla

Visos mokymų programos dalys buvo naudingos.



2021 m. lapkričio 10, 11 d. mokymų dalyvių refleksijos apibendrinimas:

• Mokymai atitiko dalyvių lūkesčius.

• Daugumai dalyvių visos mokymo programos dalys buvo naudingos.

• Dalyviai:

o susipažino su Alytaus miesto savivaldybėje taikomo bendruomenės 
įtraukimo į sprendimų priėmimą per Dalyvaujamąjį biudžetą proceso 
organizavimu ir rezultatais.

o pasisėmė patirties, kaip bendruomenių iniciatyvos gali prisidėti prie 
vietovės patrauklaus įvaizdžio formavimo. 

o įgavo pasitikėjimo ir drąsos nebijoti ir nelaikyti savyje gerų įdėjų, kurias 
įgyvendinus rezultatas bus naudingas visiems- ne tik to miestelio, kaimo 
bendruomenės nariams, bet ir atvykstantiems svečiams , turistams.



Mokymų dalyvių įgyta patirtis ir projekto tęstinumas:

• Dalyviai įgavo daugiau žinių ir galės prisidėti savo žiniomis prie projektų rašymo.

• Skatins bendruomenių iniciatyvas, kurios galėtų prisidėti prie vietovės patrauklaus 
įvaizdžio formavimo, įsitraukiant į sprendimų priėmimą per Dalyvaujamąjį 
biudžetą.

• Teiks pasiūlymą rengti dviejų skirtingų dydžių projektus pagal finansavimo dydį.

• Norėtų įgytą patirtį realizuoti konkrečiais veiksmais, pvz.: įkurti „Senelių darželį“, 
ant Zakso kalno įrengti atmintinus suolelius, ieškoti įvairesnių galimybių 
suaugusiesiems dalyvauti Suaugusiųjų mokymosi programose, pagal Alytaus 
amatų mokykloje išbandytas edukacines programas: fotografijos, piešimo ant 
puodelių, žvakių gaminimas ir pan. 


