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DARBO PATIRTIS

Datos
Profesija arba pareigos

2008.09 - 2008.10.
Etikos mokytoja, auklėtoja (praktikantė)

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Etikos, filosofinės etikos pamokų vedimas, darbas su aukliamąja klase( renginių organizavimas bei
vedimas).

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Šiaulių J. Janonio gimnazija. Tilžės g. 137, Šiauliai. LT-76348
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Valstybinė švietimo įstaiga
2008-2012
Koordinatorė ir organizatorė kino vakarų
Veiklų koordinavimas, informacijos rengimas ir platinimas – viešieji ryšiai, projektų rašymas ir
įgyvendinimas.
Kino klubas (Šiaulių universitetas, humanitarinis fakultetas. P. Višinskio g. 38, 76352 Šiauliai)
Iniciatyvinė jaunimo grupė

2008.06. – 2008. 09.
Olivares Jaunimo informavimo centro vadovės padėjėja
Dokumentų, archyvų tvarkymas, centro reikalų tvarkymas - organizavimas. Euro < 26 koordinavimas,
darbas su jaunimo grupe.
Olivares savivaldybė, jaunimo reikalų skyrius; c/plaza de España,s/n cp:41804 Olivares-Sevilla.Ispanija

2009.10. – 2010.06
Mokytojo asistentas (Ispanija), užklasinės veiklos pagalbininkė - organizatorė („Comenius“).
Anglų kalbos pamokų vedimas, filosofijos pamokų stebėjimas, renginių, ekskursijų ir kt. Užklasinės
veiklos organizavimas, straipsnių mokyklos elektroninio laikraštyje rašymas, pokalbių klubelio
koordinavimas, mokyklos projektų kuravimas.
IES Nervion (Vidurinė mokykla Nervion). C/Profesor Buenaventura Pinillos, 2. 41005 Sevilla. Ispanija.
Valstybinė švietimo įstaiga
2011.06 – 2013.06
Socialinių projektų rengimas.
Tyrimų atlikimas taikant įvairius metodus, projektų rengimas ir įgyvendinimas.
Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas, Draugystės g. 19, Kaunas.
Viešoji įstaiga
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2011 -2012
Darbas viešosios komunikacijos tarnyboje (Vytauto Didžiojo universitetas)
pasiruošimas įvairiems renginiams, dalyvavimas renginiuose, universiteto atstovavimas.
Vytauto Didžiojo universitetas, Donelaičio g. 52, Kaunas.

2012.12 – iki dabar
Eurodesk Lietuva atstovybės Šiauliuose steigimo iniciatorė ir koordinatorė.
Veiklų koordinavimas, viešieji ryšiai ( informacijos rengimas ir platinimas, įvaizdžio kūrimas), akcijų –
renginių organizavimas ir vedimas, pristatymų ir sesijų vedimas, išorinė komunikacija, konsultacijų
teikimas; nuomonių ir poreikių tyrimas – analizė, projektai; projektų rengimas ir įgyvendinimas.
Šiaulių jaunimo centras, Vytauto g. 103A, Šiauliai.
Viešoji įstaiga

Darbovietės pavadinimas ir adresas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

2013.01-2014/ 2018 - dabar
Šiaulių „Apskritojo stalo“ valdybos narė, atsakinga už viešuosius ryšius ir projektus.
Viešųjų ryšių strategijos kūrimas; komunikacija su žiniasklaida, institucijomis, organizacijomis; viešųjų
ryšių akcijos; organizacijos įvaizdžio kūrimas ir palaikymas; informacijos rengimas ir platinimas; socialinių
tinklų ir internetinio puslapio palaikymas. Projektų administravimas, projekto komandos formavimas.
ŠJOA „Apskritasis stalas“, Vytauto g. 103A, Šiauliai.
Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija.
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2013.09 – 2014.06
Ekspertas projekte „Kūrybinės partnerystės“
Situacijos tyrimas – analizė mokykloje, užsiėmimų vedimas, projekto rengimas ir koordinavimas.
Ugdymo ir plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
Biudžetinė įstaiga
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2014.03 – iki dabar
Projektų vadovė - antropologė
Projektų rengimas, partnerių paieška, projektų koordinavimas-administravimas, vidinė ir išorinė
komunikacija, renginių organizavimas ir vedimas. Organizacijos atstovavimas nacionaliniu ir tarptautiniu
lygmeniu.
Tarptautinė žmogaus gerovės asociacija, Bijūnų g. 20A, Šiauliai.
Nevyriausybinė organizacija
2015.04 – iki dabar
Specialistė darbui su jaunimu
Darbas su jaunimu, projektų rengimas ir įgyvendinimas, informavimas/konsultavimas, renginių ir akcijų
rengimas, atstovavimas.
Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, Vytauto 103a, Šiauliai
Biudžetinė įstaiga
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Teikiamos paslaugos:
2015.01 – 2016.01
Tarpžininybinio bendradarbiavimo, konsultavimo ir komunikacijos paslaugos
(Vaikų dienos centrui Všį „Mūsų draugas“, įgyvendinant EEE grants remiamą projektą)

Darbas pagal individualios
veiklos pažymėjimą

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

Datos

2005 -2009 m.

(2007.02.15-2007.06.15 Akademia Pedagogiczna, Krokuva, Lenkija( Pagal Erasmus programą)).
Kvalifikacija Mokytojas ir Edukologas (Filosofija ir visuomenės mokslai, bakalauras)
Pagrindiniai dalykai, profesiniai Filosofija, antropologija, politolologija, propagandos teorijos (viešieji ryšiai), projektų rašymas ir
gebėjimai vadyba, edukologija ----- lyderystės programa (2 metai)
Įstaigos, kurioje įgytas Šiaulių universitetas, Humanitarinis fakultetas
išsilavinimas, pavadinimas ir Vilniaus g. 88, Šiauliai
tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę ISCED 5
arba tarptautinę klasifikaciją

Datos 2010 – 2012 m.
Kvalifikacija Antropologas/Sociologas (Socialinė antropologija, magistras)
Postsocializmo, politikos, ekonomikos, kognityvinė, maisto, vizualinė, Š. Ir P. Amerikos antropologija,
lyčių, medicinos sociologija ir antropologija, identiteto ir migracijos studijos, metodų kursas.

Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai

Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinis fakultetas.
Donelaičio g. 52, Kaunas

Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas ir
tipas

ISCED 5

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę
arba tarptautinę klasifikaciją

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba
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Bendravimo gebėjimai

Komunikaciniai gebėjimai, kuriuos įgijau dalyvaudama įvairių jaunimo NVO veiklose. Aktyviai
įsitraukiau nuo 2006 m. Taip pat nuo 2013 metų esu jaunimo darbo metodinėje taryboje. Nuo 2014 m.
jaunimo reikalų taryba.
Sugebu gerai prisitaikyti daugiakultūrinėje aplinkoje, ką išsiugdžiau mokydamasi užsienyje (Erasmus
studijos Lenkijoje ir Erasmus praktika Ispanijoje), dalyvaudama „Veiklus jaunimas“ mainų programoje
bei keliaudama.
▪ Kooperacijos gebėjimas dirbant su bendruomenėmis, studijuojant teko atlikti praktiką pagal
kooperuotas studijas Religinėje bendruomenėje bei neįgaliųjų organizacijoje „Viltis“, kur buvo atlikta
taikomosios etikos užduotys ir propagandos teorijų dalyko užduotys: organizacijos viešųjų ryšių
veiklos analizė bei atlikta viešųjų ryšių akcija, etinių problemų identifikavimas ir sprendimas.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Organizuoti darbą išmokau atlikdama praktiką Šiaulių J.Janonio gimnazijoje būdama etikos mokytoja
bei klasės auklėtoja. Taip pat atlikdama praktiką Olivares jaunimo centre (Ispanija) bei Nervion
vidurinėje mokykloje(Ispanija) būdama mokytojo pagalbininkė.
Taip pat įgyvendinau projektą „ Amfiteatro kino vakaras“, bei „Kino naktys – atsinešk vietą“ Šiauliuose.
2013 metais įgyvendintas projektas „Europa tavo lėkštėje“ , 2013; 2014, 2015 metais „Skink
savanorystę, šiaulieti“ bei tarptautinis projektas „Dialogue between life stances“.
▪ 2014m. projektas „Diena su žmogaus teisėmis“ projekto vadovė (finansuota Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos).

Skaitmeniniai gebėjimai

Kiti gebėjimai
Vairuotojo pažymėjimas

Gebu dirbti su Microsoft Office, Internet Explorer programomis bei kompiuterinės grafikos programa
Corel draw.
Taip pat gebu kurti plakatus, redaguoti nuotraukas.
▪ Kritinis, analitinis mąstymas, kūrybiškumas, kruopštumas - detalumas, atsakomybės jausmas.
▪ B kategorija nuo 2005m.

PAPILDOMA INFORMACIJA
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Tarybos:
2013m. Jaunimo metodinė taryba prie Šiaulių teritorinės darbo biržos (2015 m.
tarybos pirmininkės pavaduotoja)
2014m. Šiaulių miesto Jaunimo reikalų taryba
Gyvenimo
aprašymas
Lina Lukytė
2014m.
Šiaulių
miesto NVO taryba
2014m. Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos valdybos narė.
2015m. Nacionalinio skurdo mažinimo tinklo Lietuvoje pakaitinė atstovė EAPN (European
anti-poverty network) vykdomojo komiteto susitikimuose.
Dalyvavimas įvairiuose seminaruose ir konferencijose.

2012, Šiaulių verslo inkubatorius (kursai):
Viešieji ryšiai ir komunikacija.
2012, Šiaulių verslo inkubatorius: projektas „verslo ABC“.
Verslo pradžia: verslo formų pasirinkimas, verslo organizavimas ir mokesčių sistemos
ypatumai.
2012 - 2013, Klaipėdos atvirasis jaunimo centras (JRD projektas):
Tradiciniai ir netradiciniai darbo su jaunimu metodai.
Viešieji ryšiai jaunimo organizacijoje.
Atvirieji jaunimo centrai.
2012, Jaunimo reikalų departamento mokymai:
Organizacijos veiklos kokybė, kokybės vertinimas ir gerinimas.
2012, Jaunimo mainai, Turkija:
Tarpkultūriškumas ir demokratija.
2012, Jaunimo mainai, Gruzija:
Žmogaus teisės.
2013, Šiaulių regiono plėtros agentūra:
Personalo valdymas
Mokesčių bazė
Kokybiškas valdymas.
Kūrybingumas ir inovatyvumas versle.
2013, Eurodesk Lietuva:
Jaunimo informavimas ir konsultavimas.
2013, projektas „TRUST“, Lietuva.
2013, JRD integruota politika, Nacionalinės plėtros institutas:
Jaunimo problemų sprendimo priemonių plano stebėsena.
2013, Tarptautiniai mokymai:
Muzikos ir dramos terapija.
2014, Jaunimo reikalų departamento mokymai:
Jaunimo darbuotojo kompetencijų kėlimas siekiant įgyti jaunimo darbuotojo sertifikatą.
2014, Taikomosios politikos institutas (mokymų sesija „Instituciniai gebėjimai tvariai
partnerystei“):
Viešasis kalbėjimas, efektyvus pokalbis ir kūrybiškumas;
Verslo ir plėtros planų rengimas.
2014, Jaunimo reikalų departamento mokymai:
Darbo su jaunimu formos: darbas gatvėje, mobilus darbas su jaunimu.
2014, Jaunimo karjeros centro mokymai:
Globalusis švietimas darbe su jaunimu.
2014, Charming youth work (online mokymai):
Žmogaus teisės, antirasizmas ir įtrauktis darbe su jaunimu .
Išduoti sertifikatai:
Pietų Ilinojaus universitetas: „Tarpkultūrinis supratingumas“
„Fox
universitetai“:
„Viešasis kalbėjimas“
©VŠĮ
Europos
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Socialinių projektų įgyvendinimas 2015/2016m.:
- 2015m. įgyvendinamas projektas pagal skelbtą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursą „Vaikų dienos centrų
projektų vertinimo ir atrankos konkursas 2015m. “, gautos lėšos 11450 eurų (Vaidmuo: projekto vadovė)
- 2015m. įgyvendinamas projektas pagal skelbtą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursą „Specializuotos pagalbos
centrų projektų atrankos 2015 m. konkursas“, gautos lėšos 9194 eurų. (Vaidmuo: projekto vadovė)
- 2015m. EEE/NOR FONDO finansuotą „Socialinės rizikos grupės vaikų gerovės kėlimas Šiaulių m. ir Šiaulių raj.
Savivaldybėse“, gautos lėšos 244444,22 eurų (Vaidmuo: projekto koordinatoriaus pagalbininkė)
- 2016 m. įgyvendinami projektai pagal skelbtą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursą „Vaikų dienos centrų
projektų vertinimo ir atrankos konkursas 2016m.-2018m.“, gautos lėšos 29000 eurų (Vaidmuo: projekto vadovė)
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