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Report on GoA 4.2 
Local Workshop 

 

When did the workshop take place? 

The workshop took place on 20 March. 

 

Who participated in the workshop? 
 The participants in the workshop should be the members of the AT. Please add a participants list or a 

screenshot if the workshop was held online. 

All related organisations and target groups were invited in the meeting. The purpose of the meeting 

was to have the final feedback about the final project results, to discuss how the project ecosystem was 

implemented. We have invited the social service providers, local authorities and groups related with 

the implementation and results of the project. 

Participants: 

1. Director of Lutheran Diaconia Pastor Mindaugas Kairys 

2. Project Administrator Evelina Tamošaitytė 

3. Project Facilitator Ingrida Karūnienė 

4. Head of Community Family Home Danutė Dobilienė 

5. Single mother Vaida Kavaliauskienė  

6. Deputy Head of the Administration of the Local Action Group “Nemunas” Jolanta Puidokienė 

7. Chief Social Worker of the Social Support Division of Jurbarkas District Municipality Giedrė 

Lukošienė 

8. Service business representative Jurgita Girdžiuvienė 

 

Format 
It was a contact event; due to the quarantine conditions and the increasing number of the COVID-19 

cases, all safety requirements and quarantine restrictions were followed, the programme of the 

meeting was agreed and presented in advance.  
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Expected results and contents 

The results achieved: the purpose of the local workshop was to provide information about the progress 

and results of the Sempre ACC project. The Director of the association Martyno Žąsys Evelina 

Tamošaitytė shared her experience.  

 

Agenda 
• Presentation 

• Discussion 

Topic: “Obstacles faced during the implementation of the project", "Strengths that helped to implement 

the project” 

Topic: “Good practice of other countries: implementation of the micro projects of other countries” 

 

Attachments 
List of participants 
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Ataskaita apie GoA 4.2 
Vietinis seminaras 

 

Kada vyko seminaras? 

Seminaras vyko kovo 20 d. 

 

Kas dalyvavo seminare? 

 Seminaro dalyviai turėtų būti AT nariai. Jei seminaras vyko internete, pridėkite dalyvių sąrašą arba 

ekrano kopiją. 

Į susitikimą buvo pakviestos visos susijusios organizacijos ir tikslinės grupės. Susitikimo tikslas buvo 

gauti galutinius atsiliepimus apie galutinius projekto rezultatus, aptarti, kaip buvo įgyvendinta 

projekto ekosistema. Pakvietėme socialinių paslaugų teikėjus, vietos valdžios institucijas ir grupes, 

susijusias su projekto įgyvendinimu ir rezultatais. 

 

Dalyviai: 

1. Liuteronų diakonijos direktorius klebonas Mindaugas Kairys 

2. Projekto administratorė Evelina Tamošaitytė 

3. Projekto vedėja Ingrida Karūnienė 

4. Bendruomeninių šeimos namų vadovė Danutė Dobilienė 

5. Vieniša mama Vaida Kavaliauskienė 

6. Vietos veiklos grupės „Nemunas“ administracijos vadovo pavaduotoja Jolanta Puidokienė 

7. Jurbarko rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja Giedrė 

Lukošienė 

8. Paslaugų verslo atstovė Jurgita Girdžiuvienė 
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Formatas 

Tai buvo kontaktinis renginys; dėl karantino sąlygų ir didėjančio COVID-19 atvejų skaičiaus buvo 

laikomasi visų saugos reikalavimų ir karantino apribojimų, iš anksto buvo susitarta ir pristatyta 

susitikimo programa. 

Laukiami rezultatai ir turinys 

Pasiekti rezultatai: vietinio seminaro tikslas buvo pateikti informaciją apie „Semper ACC“ projekto 

eigą ir rezultatus. Asociacijos direktorius Martyno Žąsys Evelina Tamošaitytė pasidalino savo 

patirtimi. 

 

Darbotvarkė 

• Pristatymas 

• Diskusija 

Tema: „Kliūtys, su kuriomis susiduriama įgyvendinant projektą“, „Stiprybės, padėjusios įgyvendinti 

projektą“ 

Tema: „Geroji kitų šalių praktika: kitų šalių mikroprojektų įgyvendinimas“ 

 

Priedai 

Dalyvių sąrašas 

 


