PARTNERYSTES SUTARTIS

Nr. 5T- /r l ,lrl

2018 m. sPalio 31 d.
Kaunas

projekto dalyvis Kauno ,,Papardio" pradine mokykla, atstovaujama direktores Lidos Ker5iends, ir
projekto vytOyo.las VieSoli istaiga Seimos santykiq institutas (toliau - SS9, atstovaujama
direktores Romos Serk5nien6s, susitaria bendradarbiauti ir isipareigoj a:
Partneryst6 sutarties dalYkas
1.1 Bendradarbiavimas igyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudZeto
le5omis finansuojam4 projekt4, diegiant Vaiko emocijq i5raiSkos kontroles (VEIK) ugdymo
program4 201812019 m. m. ugdymo istaigoje.
1.2 Programos igyvendinimo laikotarpis - 2018 m. 1 1 men. - 2019 m. 06 men.
1.

2. Salq isiPareigojimai
2.1. Projekto vykdytojas isipareigoja:
2.1.1 Parengti 2 gruies-uudor.ri (mokyojus irlar Svietimo pagalbos specialistus) dirbti pagal
program4 VEIK.
2.1.2 Aprilpinti VEIK vadovus, vedantiems uZsiemimus vaikams, metodine medLiaga.
2.1.3 fiimi metoding pagalb4 vietoje mokytojams ir Svietimo pagalbos specialistams, vedantiems
VEIK vaikq grupes vaikams;
2.1.4 SupaZindinti mokyklos administracij4 ir mokytojus su programa VEIK.
2.1.5 faitytis Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq, Europos Sqjungos teisds aktq,
susijusiq su Projekto igyvendinimu;
2.1.6 Atlikti projekto vie5inim4;
2.2 Projekto dalyvis isipareigoja:
2.2.1 Paskirti 2 mokytojus irlar Svietimo pagalbos specialistus, dalyvausiandius VEIK mokymuose
ir dirbsiandius pagal 5i4 program4. Mokymq trukme - 12 dienq po 8 ak. val..
asmenis (klases aukletojus, mokyojus, mokyklos administracijos narius),
2.2.2 Paskirti
dalyvausiandius 8 ak. val. mokymuose, skirtuose supaZindinti su VEIK programa. Mokymq

9

trukme- 1diena,8 ak. val..
2.2.3 Taikyti VEIK modeli savo mokykloje, vadovaujantis Siais kriterijais:
2.2.3.1VEIK modeli taiko mokyojaiirlar Svietimo pagalbos specialistai (2 asmenys), iSklausg 12
dienq Vaiko emocijq i5raiSkos kontroles (VEIK) mokymus, kiekvienoje mokykloje po 2
asmenis;

2.2.3.2 VEIK tiksline grupe - 8-18 metq amZiaus vaikai (moksleiviai);
2.2.3.3 Mokykla lsipareigoja pravesti 1 VEIK grupg vaikams (viso 33 susitikimai po 2 ak. val.);
2.2.3.4 VEIK grupes dydis - 10 vaikq;
2.2.3.5 Tikslesni vaikq atrankos kriterijai (uZsiemimq skaidius, trukme ir kt.) mokymq dalyviams
bus pateikiami atskiru leidiniu.
2.2.3.6 Apmokyti VEIK vadovai isipareigoja dalyvauti 3-ose (8 ak. val. trukmes) grupes

supervizijose ir l-oje (3 ak. val.) individualioje supervizijoje.
2.2.4 Bendradarbiauti su Projekto vykdytoju, laiku teikti jiems visq pra5om4 informacij4, sudaryti
s4lygas jiems apZilreti Projekto igyvendinimo viet4 ir savo veikl4, susijusi4 su Projektu,
susipaZinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir partnerystes sutarties vykdymu;
2.2.5 Paskelbti savo internetineje svetaineje apie vykdom4 projekt4, jei imanoma patalpinti nuorodE
i projekto vykdytojo internetini tinklapi;
2.2.6 Paddti projekto vykdytojui igyvendinti projekt4 kitais jam imanomais bfldais;

3. Partneryst6s sutarties galiojimas, pakeitimas, nutraukimas
3.1 Partnerystes sutartis isigalioja, kai j4 pasira5o sutarties Salys ir Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centrui patvirtinus finansavim4 del VEIK ugdymo programos diegimo ugdymo
istaigose. Sutartis galioj a proj ekto vykdymo laikotarpiu.
3.2 Tuo atveju, jeigu Projektas lgyvendinamas kartu su partneriais, partneriai, iskaitant, ir Projekto
vykdytoj4, visi kartu ir kiekvienas atskirai (solidari atsakomybe) yra atsakingi uZ tinkamE
Sutarties vykdym4. Sutarties tikslais yra laikoma, kad Projekto vykdytojas turi teisg atstovauti
visiems partneriams ir privalo uZtikrinti, kad visi partneriai b[tq tinkamai informuoti apie jq
pareigas, susijusias su Sios Sutarties vykdymu ir Projekto igyvendinimu, taip pat laikytqsi visq
isipareigojimq, susijusiq su Projekto igyvendinimu, nustatytq Sutartyje ir Sioje partnerystes
sutartyje;
3.3 Bet kuri Salis gali reikalauti nutraukti partnerystes sutart!jei jos atLvilgiu yra esminis sutarties
paZeidimas (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnis).
3.4 Partnerystes sutartis gali blti nutraukta Saliq bendru sutarimu kartu i5sprendLiant klausim4 del
atsiradusiq nuostoliq atlyginimo.
3.5 Partnerystes sutartis gali bfiti papildyta, pakeista tik bendru Saliq susitarimu. Pakeitimai ir
papildymai turi bflti iforminti ra5tu. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai laikomi Sios
partnerystes sutarties priedais ir turi toki4 pat juriding gali4 kaip ir 5i Sutartis.
3.6 Sia partnerystes sutartimi nesuderintiems Saliq tarpusavio santykiams taikomi Lietuvos
Respublikos istatymai.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Partnerystes sutartis sudaryta dviem identi5kais egzemplioriais, po vien4 kiekvienai Saliai.
4.2 Saliq santykiai pagristi tarpusavio pasitikejimu, kitos Salies interesq gerbimu, spiningu
gindai sprendZiami Projekto vykdytojo
bendradarbiavimu, todel visi kilE neai5kumai
buveineje i5 anksto Salims viena kitai apie tai pranesus. Derybos laikomos pradetomis, kai bet
kuri i5 Saliq prane5e apie bet kokio gindo ar nesutarimo tarp Saliq egzistavim4 bei pasiflle viet4
laik4 deryboms pravesti. Derybos tarp Saliq turi buti protokoluojamos, o protokolai
pasiraSomi derybq dalyviq.
4.3 Salims pasiraSius 5i4 partnerystes sutarti, lsigalioja konfidencialumo principas, kuomet Salys
negali atskleisti trediosioms Salims jokios informacijos susijusios kitos Salies veikla.
4.4 Saliq adresai ir rekvizitai:
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Projekto dalyvis

Projekto vykdytojas
Adresas

L. Zamenhofo g. 9,44287 Kaunas

Kodas

r

Telefono Nr.
Fakso Nr.

837750935
837750936

El. paStas

pagalba@ssinstitut.

Siaures pr. 35, 49198 Kaunas

t90r40622

35809596

837 31 20 38
papartis(@papartis.kaunas. lm.lt
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7.5 Saliq para5ai:
Projekto vykdytojo atstovas
inaos santykiq institutas

Proj ekto partnerio atstovas
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