Naujas projektas – tai iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui 2017 metais Telšių
švietimo centras pradėjo įgyvendinti 2 metų trukmės Erasmus + programos strateginių
partnerysčių projektą „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“
(OPLICO). Projekto tikslas – padrąsinti vietines bendruomenes atvirumui, liberalumui ir
tolerancijai socialinės rizikos grupėms, imigrantams, taip pat palengvinti jų socialinę integraciją į
vietines bendruomenes, didinti šio problemos žinomumą bendruomenėse per edukacines veiklas,
pagrįstas projekto partnerių patirtimi bei pasiteisinusiais metodais. Projekte dalyvauja
suaugusiųjų švietimo institucijų atstovai iš penkių šalių: Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos,
Portugalijos ir Lietuvos. Spalio 4-6 dienomis Telšių švietimo centras, kaip projektą koordinuojanti
institucija, organizavo pirmąjį projekto partnerių susitikimą.

Atvira, tolerantiška ir liberali bendruomenė kiekvienam, nepaisant socialinio statuso, išsilavinimo,
rasės, lyties ar požiūrių – tai vienas iš 21-ojo amžiaus iššūkių, suteikiančių galimybių suaugusiųjų
švietėjams kurti ilgalaikį ir pozityvų efektą, perkeliant Europos šalių patirtį ir gerąsias praktikas
bei pasiteisinusius modelius į vietines bendruomenes ir jų veiklas. Nuo 2016 metų Švietimo
centras koordinuoja rajono suaugusiųjų švietimą, todėl dalyvavimas šiame projekte suteiks puikią
galimybę pasinaudoti projekto partnerių patirtimi. Pirmąją sutikimo dieną, vadovaujant projekto
koordinatorei, Centro metodininkei A. Kleivienei, partneriai artimiau susipažino, pristatė savo
institucijas, išsakė savo lūkesčius, aptarė finansinius reikalus, projekto veiklas, numatė kitus
partnerių susitikimus. Sveikinimo žodį tarė Centro direktorė R. Vargalytė. Reda Raginskienė, Telšių
r. savivaldybės socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyr. specialistė, projekto dalyviams pristatė
Lietuvos ir Telšių rajono savivaldybės socialinę sistemą, situaciją bei vietines bendruomenes ir jų
patirtį, integruojant socialinės rizikos grupių žmones. Antros dienos susitikimas vyko Degaičių
seniūnijoje, kur projekto dalyviai turėjo galimybę susitikti su Ubiškės ir Degaičių bendruomenių
atstovais, seniūnijos darbuotojais.

Pirmiausia svečiai apsilankė Degaičių parke, žavėjosi rudeniškomis medžių, gėlių spalvomis,
klausėsi seniūno A. Kontrimo pasakojimų ir papokštavimų. Ubiškės bendruomenės atstovės K.
Pleinienė ir R. Buivydienė (Ubiškės m./d. direktorė) papasakojo apie savo bendruomenės veiklas,
džiaugsmus ir rūpesčius bei artimiausius planus. Kaip gyvena Degaičių bendruomenė ir kaip
sprendžia socialines problemas kalbėjo socialinio darbo organizatorė R. Stefanavičienė bei
kultūrinės veiklos organizatorė V. Keršienė. Degaičių bendruomenės atstovė M. Elmgren pasidalijo
savo patirtimi apie gyvenimą užsienyje bei sugrįžimą su vyru švedu į gimtinę po daugelio metų.
Prie kavos puodelio bendruomenės atstovai ir svečiai dar ilgai diskutavo įvairiais socialiniais
klausimais. Didžiausia staigmena projekto dalyviams buvo Degaičių seniūnijos dovanotas medis
(skroblas paprastasis), kuris pasodintas Degaičių parke kaip šio projekto simbolis. Už šią
staigmeną nuoširdų ačiū tariame seniūnui A. Kontrimui. Projekto partneriai turėjo galimybę
susipažinti su išgražėjusiais Telšiais, apsilankyti Žemaičių muziejuje „Alka“, pasilabinti su Baltijos
jūra, apsilankyti Palangos gintaro muziejuje. Nuoširdžiai dėkojame projekto darbo grupės nariams
ir visiems, kurie prisidėjo savo mintimis, idėjomis ir darbais organizuojant pirmąjį susitikimą.
Tikimės, kad šis projektas mūsų rajono suaugusiųjų švietėjams padės labiau įsigilinti į
bendruomenių problemas ir jų įgyvendinamus sprendimus.
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