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Pranešimas: Daugiafunkcių centrų veiklos galimybes Lietuvos kaimo vietovėse.  
Tezės:  

Kaimo bendruomenė yra savitą identitetą turinti bendruomenė, pasižyminti ne tik išskirtiniais socialiniais ir kultūriniais 

bruožais, bet ir švietimo ir socialinėmis problemomis, kurioms spręsti stokojama atitinkamų paslaugų pasiūlos ir įvairovės.  

Išsiaiškinus bendruomenių savikūros ypatumus, išskirtiniais šio socioedukacinio proceso bruožais laikytina įvairiapusė 

daugiadisciplininė pagalba vietos žmonėms, siekiant teigiamų pokyčių ir kiekvieno bendruomenės nario įsitraukimo į 

socioedukacinę veiklą. 

Daugiafunkciai centrai – viena iš galimybių tenkinti vietos bendruomenės edukacinius, kultūrinius, socialinius poreikius, 

telkiant įvairius valstybinius ir privačius finansinius ir kt. išteklius.  

Daugiafunkcių centrų tikslas – padėti, kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo, apimančio įvairaus amžiaus gyventojų 

grupes ir jų poreikius, koncepciją. 

Rekomendacijos pranešimo pagrindu: 

Daugiafunkcių centrų vadovams: 

Pristatyti ir viešinti savo veiklą, organizuoti kūrybines dirbtuves, kvalifikacines programas kitų daugiafunkcių centrų 

nariams, darbuotojams.  

Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėse veikiančiomis institucijomis, inicijuoti kaimo vietovėse socioedukacinę veiklą 

vykdančių specialistų mobiliąsias grupes ar komandas, teikiančias kompleksinę pagalbą. 

Bendradarbiauti su kitais daugiafunkciais centrais, aukštosiomis mokyklomis, bendruomenėje veikiančiomis institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis siekiant kokybiškesnio darbo centruose , kartu stiprinant bendruomenę. 

 Tyrėjams: 

Atlikti longitudinius tyrimus, kurie padėtų nustatyti konkrečioje kaimo vietovėje vykstančius pokyčius ir padėtų kryptingiau 

inicijuoti į bendruomenės poreikius ir visuomenės gerovę organizuotas veiklas.  


