Mieli, tėveliai/ globėjai,
mokykla, kurioje mokosi Jūsų vaikas/globotinis, bendradarbiaudama su asociacija „Mentor Lietuva“, įgyvendina Mentorystės
programą, kuria siekiama stiprinti paauglių atsparumą neigiamai aplinkos įtakai ir didinti jų sveikos gyvensenos įgūdžius.
Kviečiame šioje programoje dalyvauti ir Jūsų vaiką/globotinį.
Asociacija „Mentor Lietuva“ tai yra nevyriausybinė organizacija, veikia Lietuvoje jau 12 metų kaip tarptautinės organizacijos
„Mentor International“ atstovybė ir įgyvendina bendrą misiją: skatinti jaunus žmones rinktis sveiką, atsakingą ir aktyvų gyvenimo
būdą ir laisvais nuo piktnaudžiavimo psichoaktyviomis medžiagomis. Daugiau informacijos apie asociacijos „Mentor Lietuva“
veiklą galite rasti www.mentor.lt.
Mentorystės programa – tai vienų metų trukmės programa, kurioje dalyvauja 12–14 metų paaugliai ir suaugusieji - mentoriai.
Mentorius – tai suaugęs žmogus, kuris savanoriškais pagrindais dalį savo laisvo laiko skiria susitikimams su paaugliu ir kartu su
juo turiningai leidžia laiką, siekdamas savo pavyzdžiu ir nuoširdžiu, gyvu bendravimu padėti paaugliui susiformuoti sveikos
gyvensenos įgūdžius, tapti atspariam neigiamai aplinkos įtakai. Dalyvavimas Mentorystės programoje sudaro puikias galimybes
abiejų – mentoriaus ir paauglio – asmeniniam tobulėjimui.
Mentoriais gali tapti verslo kompanijų ar valstybinių organizacijų darbuotojai, turintys nepriekaištingą reputaciją, tvirtas
moralines nuostatas ir vertybes, kuriems rūpi Lietuvos ateitis – vaikai ir jaunimas. Šie asmenys, dalyvaudami Mentorystės
programoje, siekia padėti paaugliams saugiai užaugti ir tvirtai žengti savo gyvenimo keliu.
Su paaugliais, norinčiais dalyvauti Mentorystės programoje, bus atliekamas atrankinis individualus pokalbis. Pokalbis vyks
mokykloje su Mentorystės programos vadovu. Po pokalbio per artimiausią mėnesį bus duotas galutinis atsakymas dėl paauglio
dalyvavimo programoje.
Jei pageidaujate išsamesnės informacijos, susisiekite su programos vadove Giedre Kisiele 8 652 04109 arba elektroniniu paštu
giedre@mentor.lt.
Jei Jūs ir Jūsų vaikas norite ir sutinkate dalyvauti Mentorystės programoje, prašome pasirašyti ir atiduoti šį sutikimą mokyklos
socialinei pedagogei arba psichologei.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUTIKIMAS
Sutinku, kad mano vaikas /globotinis

______

dalyvautų asociacijos „Mentor

(vaiko vardas pavardė)

Lietuva“ Mentorystės programoje.
Tėvų/ globėjų vardas ir pavardė ...................................................................................................
Tel. ..................................
El. paštas ..............................................
Namų adresas: ..........................................
Parašas .............................;....
Data ......................................

Asociacija „Mentor Lietuva“
Įm. kodas 300049687

Gedimino pr. 60
LT-01103 Vilnius

Tel. (8 ~ 5) 268 2505
El. paštas mentoryste@mentorlietuva.org

Mielas moksleivi,
kviečiame Tave dalyvauti metų trukmės Mentorystės programoje, kuri suteikia unikalią galimybę metus laiko turėti
suaugusį draugą – mentorių.
Kas yra mentorius?
 Mentorius yra suaugęs žmogus, kuris dalį savo laisvo laiko skirs susitikimams ir buvimui su Tavimi.
 Visi „Mentor Lietuva“ mentoriai yra savanoriai, kurie dirba sėkmingai veikiančiose įmonėse ar organizacijose ir nori
bendrauti su jaunimu, pažinti paauglio pasaulį ir būti jam geru gyvenimo pavyzdžiu.
Kodėl paaugliai nori turėti suaugusį draugą?
 Su mentoriumi Tu galėsi aptarti pačius įvairiausius rūpimus klausimus apie gyvenimą, karjerą, žmonių tarpusavo
santykius.
 Mentorius Tau gali padėti atrasti įdomias laisvalaikio veiklas, pomėgius ar net Tavo talentus.
 Mentorius Tave palaikys, paskatins, išklausys, patars ir padės labiau pasitikėti savimi
 Bendravimas su mentoriumi Tau gali padėti įveikti bendravimo sunkumus ar kitas kylančias problemas.
Kaip vyksta paauglio ir mentoriaus draugystė?
 Asociacijos „Mentor Lietuva“ darbuotojai su mokiniais ir suaugusiais, norinčiais dalyvauti Mentorystės programoje,
organizuoja individualius pokalbius
 Po individualių pokalbių atrenkami Mentorystės programos dalyviai ir sudaromos jų poros: moteris – mergaitė, vyras –
berniukas
 Sudarius mentorių ir paauglių poras, organizuojamas bendras renginys, kur vieni su kitais susipažįsta. Renginio metu
paauglys ir mentorius apsikeičia kontaktais ir susitaria dėl individualaus susitikimo
 Susitikimai su mentoriais vyksta kas dvi savaites ir trunka 2–4 val.
 Dėl susitikimo laiko, vietos ir veiklos tariasi patys paaugliai kartu su mentoriais
Ką daryti, jei nori dalyvauti?
 Pasitarti su tėvais ir gauti jų sutikimą
 Užpildyti toliau esančią formą ir atiduoti ją socialinei pedagogei
 Paskirtu laiku dalyvauti individualiame pokalbyje su Mentorystės programos koordinatoriumi (individualus pokalbis
vyks Tavo mokykloje)/
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