
|Nr. 10
2019 m. balandis | April 2018

Praktikų ir
savanorystės
katalogas

Catalogue of 
Internship and 

Volunteering Offers 



Įvadas | Introduction

Prieš Jus jau dešimtasis Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros centro iniciatyva leidžiamo Praktikų ir savanorystės 

katalogo numeris, skirtas universiteto studentams. Šiame kataloge rasite įmonių, valstybinių institucijų, nevyriausybinių 

organizacijų praktikų bei savanoriškos veiklos pasiūlymus. Tikimės, jog kiekvienas ras sau tinkamą!

Kataloge standartizuotai yra pateikiama trumpa informacija: apie praktikos ar savanorystės vietą siūlančią įmonę, 

įstaigą ar organizaciją, jos siūlomos praktikos / savanoriškos veiklos pozicijos pavadinimą bei atitikimo sąlygas, 

kurias būsimas praktikantas / savanoris turi įgyvendinti. Kiekviename praktikos ir savanorystės skelbime atskirai yra 

nurodyta, ar galima derinti šias veiklas su studijomis, kokiu laikotarpiu yra priimami praktikantai / savanoriai, į kurias 

iš siūlomų pozicijų yra kviečiami specialius poreikius turintys studentai bei kuriuose iš jų veiklos organizuojamos 

užsienio kalba, taip sudarant galimybę šias veiklas atlikti ir užsienio studentams.

Tikimės, kad šis katalogas padės susirasti praktikos vietą arba išbandyti save savanoriškoje veikloje, taip skinantis 

kelią į darbo rinką!

VDU Karjeros centras neatsako už kataloge pateiktų pasiūlymų turinį, įmonės ir organizacijos pačios sprendžia dėl 

praktikos ir / ar savanorystės sąlygų.

Right here in front of you is the tenth Catalogue of Internship and Volunteering Offers, which was issued by the 

Career Centre of Vytautas Magnus university. In this catalogue students will find internship and volunteering offers of 

enterprises, public institutions, non-governmental organisations. We are hoping that each of you will find something 

useful in the pages that follow!

The catalogue provides a standardised presentation of enterprise, institution or organisation which is offering 

internship or volunteering opportunities, indicates the name and conditions of the offered internship / volunteering 

position. Each publication of an offer includes information about ability to combine activities with your studies, about 

the period of internship / volunteering, specifies which of offered positions are adapted for students with disabilities 

and which activities are organised in foreign languages. 

We hope that this catalogue will help you to find a place of internship or you will use an opportunity to test yourself 

in volunteering, which will be useful in finding your path to labour market!

VMU Career Centre is not responsible for the content of the offers published in the Catalogue. Companies and 

organisations decide themselves about the conditions of internship and/or volunteering.

Daugiau informacijos | For more information:
VDU Karjeros centras (Studentų reikalų departamentas) | VMU Career Centre (Student Affairs Department)

Adresas: S. Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas | Address: S. Daukanto str. 27, room 301, LT-44249 Kaunas

Internetas: www.karjera.vdu.lt | Website: www.career.vdu.lt

Telefonas: +370 37 327 983 | Phone no: +370 37 327 983

El. paštas: karjera@vdu.lt | E-mail: career@vdu.lt

http://www.karjera.vdu.lt
http://www.career.vdu.lt
mailto:karjera@vdu.lt
mailto:karjera@vdu.lt
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About
„Helis Play“ is an innovative and youthful IT company in Kaunas. Together with partners in whole Europe we are 
developing hugely successful web project (eneba.com) and taking over a bigger and bigger market segment in the 
video game market with sure-footed steps towards our goal. Our ideas, dedication, and the forever present startup 
spirit are the things responsible for allowing „Helis Play“ to progress towards reaching our goals. Want to see how we 
work everyday? Send us a letter and join our crazy team! 

Proposed position
• Marketing assistant

Conditions of the offer
• Your tasks at „Helis Play“ will include:  Marketing Plan for Gaming projects, Media Plan for Gaming projects, 

Brand segmentation / brand Creation,PR strategy planning, Market Research
• Good English language skills
• Access to personal development
• Access to employment

Jurgita Markevičienė, Head of HR
E-mail: jurgita@helis.lt
Phone: 861710012
Internet: www.helis.lt
Facebook: www.facebook.com/helisplay

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No YesAdjusted 
personallyKaunas

http://eneba.com
mailto:jurgita@helis.lt
http://www.helis.lt
http://www.facebook.com/helisplay
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About
Hostinger is a world class web hosting platform. Company‘s vision is to enable millions of people around the globe 
to unlock the power of Internet and give them the empowerment to learn, create and grow.

Proposed position
• SEO Localization Intern

Conditions of the offer
• We expect students from Marketing, Philology, Translation, Communication fields. We are looking for someone 

highly interested in digital marketing, SEO, translations. The principal requirement is exceptional writing skills 
in one of these languages: Hungarian, Dutch, Estonian, Latvian, Chinese, Croatian, Finnish, Swedish, Greek, Thai, 
Italian, Romanian, Arabic, Danish, German, Norwegian, Polish, Korean, Czech, Slovenian or Hebrew

• Good computer literacy skills
• Flexible working hours
• Access to employment
• Access to personal development

Emilija Žvirgždaitė, HR Coordinator
E-mail: emilija@hostinger.com
Phone: 861027001
Internet: www.hostinger.com
Facebook: www.facebook.com/HostingerGlobal

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

Yes Yes3 monthsKaunas

mailto:emilija@hostinger.com
http://www.valuetech.lt
http://www.facebook.com/HostingerGlobal
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About
Katrium is an international company that specializes in contact center, research and business support services. 
Katrium offers tailor-made services for small and medium-sized companies as well as subcontracting solutions for 
bigger companies. It‘s main market is Finland, but their services cover whole Europe and Russia.

Proposed position
• Business & Marketing specialist - there are many tasks included - from collecting databases and doing market 

research to writing blogs and creating marketing plans

Conditions of the offer
• Good English language skills
• Good computer literacy skills
• Access to personal development

Viktoria Vasina, Office Manager
E-mail: viktoria@katrium.eu
Phone: +37256487414
Internet: www.katrium.eu
Facebook: www.facebook.com/KatriumTallinn

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No YesMinimum 
3 monthsTallinn

mailto:viktoria@katrium.eu
http://www.valuetech.lt
http://www.facebook.com/KatriumTallinn
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About
TI Lithuania is a non-political organisation that co-operates and coordinates its activities with governmental and 
non-governmental institutions in both Lithuania and abroad.

Proposed position
• TILC intern

Conditions of the offer
• Good English language skills
• Access to personal development
• Tripartite contracts will be signed
• Bilateral agreements will be signed

Ingrida Kalinauskienė, Chief Operating Officer
E-mail: ingrida@transparency.lt
Phone: +37052126951
Internet: www.transparency.lt/en
Facebook: www.facebook.com/tilietuva

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No YesAdjusted 
personallyVilnius

mailto:ingrida@transparency.lt
http://www.valuetech.lt
http://www.facebook.com/tilietuva
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About
AIESEC is the biggest non-profit student organisation in the world, activating leadership in over 120 countries. 
Through short-term volunteering projects, AIESEC gives the chance to develop yourself on both a professional and 
personal level. With personal coaching, more than 70 years of experience and a worldwide network, AIESEC aims to 
enhance cross-cultural understanding and develop leadership qualities among today’s youth. Volunteering in Africa, 
Asia, South-America or Europe in more than 20 000 projects worldwide, with endless possibilities to go abroad for 6 
to 12 weeks. Make an impact by contributing to UN‘s SDGs.

Proposed position
• Language teaching opportunities
• Marketing
• International relations
• Economic development

Conditions of the offer
• Age limit- 18 to 30 years old
• Good English language skills
• Access to personal development
• Bilateral agreements will be signed

The able period to
recruit the student

Place of
performance
or execution:

Adapted for students
with disabilities

Possible to combine
studies and activities
of the position

No YesAdjusted
personally

More than 120  
countries and territories

Akvilė Kračiukaitė, Vice President of Outgoing Global 
Volunteer & Marketing
E. mail: akvile.kranciukaite@aiesec.lt
Phone: 863058801
Internet: http://aiesec.lt
Facebook: https://www.facebook.com/AIESECinLithuania

mailto:akvile.kranciukaite@aiesec.lt
http://aiesec.lt
https://www.facebook.com/AIESECinLithuania
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Apie
Ligoninės veiklos paskirtis – teikti kokybiškas, saugias, efektyvias, savalaikes, lygiateisiškas, patikimas, orientuotas 
į pacientų bei visuomenės lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas medicininės reabilitacijos, ligų profilaktikos ir 
diagnostikos srityse. Reabilitacijos tikslas yra grąžinti dalį ar visas paciento fizines, jutimines, pažintines galimybes, 
kurios buvo pažeistos dėl ligos ar kito pažeidimo. Reabilitacija padeda pacientams įveikti negalią, kuri nepasiduoda 
vien medikamentiniam ar chirurginiam gydymui. Reabilitacijos metu pacientas skatinamas padaryti, kiek galima 
daugiau dėl savęs ir tapti šio proceso žinovu. 

Kviečia atlikti praktiką
• Medicinos psichologas

Sąlygos
• Kartu su medicinos psichologu konsultuoti pacientus, vesti grupinius ir individualius užsiėmimus. Sudaryti ir 

įgyvendinti paciento psichologinės pagalbos planą
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Galimybė įsidarbinti
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys

Alina Skinderienė, Personalo ir dokumentų 
administravimo skyriaus vedėja
E. paštas: personalas@abromiskes.lt
Telefonas: 868786109
Internetas: www.abromiskes.lt
Facebook: https://www.facebook.com/abromiskiu.
reabilitacijos.ligon

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiElektrėnai

mailto:personalas@abromiskes.lt
http://www.abromiskes.lt
https://www.facebook.com/abromiskiu.reabilitacijos.ligon
https://www.facebook.com/abromiskiu.reabilitacijos.ligon
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Apie
VšĮ Actio Catholica Patria – viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, aktyviai veikianti nuo 1991 m. ir 
teikianti jauniems žmonėms socialines bei kultūrines paslaugas. Pagrindinis organizacijos tikslas yra „savarankiškam 
gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“. Savarankiškumas suprantamas kaip būsena, kai žmogus sugeba pasirūpinti 
savimi bei jo aplinkoje esančiais žmonėmis ir yra laimingas kaip individas bei bendruomenės narys. VšĮ „Actio 
Catholica Patria“ centrai: atviras jaunimo centras „Vartai“, Savanorių centras, savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“, 
metodinis centras. 

Kviečia atlikti praktiką
• Veikla Atviro jaunimo centre „Vartai“: saugaus užimtumo organizavimas (saugaus užimtumo organizavimas)
• Veikla savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“ (savanorystė su beišeinančiais ir jau išėjusiais jaunuoliais iš 

globos namų / globėjų / šeimynų)
• Veikla „A.C.Patria“ Savanorių centre (savanorystės pristatymai mokymo įstaigose, savanorystės sklaida ir kt. 

veiklos)

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys

Kita
• Socialinio darbo, psichologijos, viešųjų ryšių, komunikacijos sričių studentams

Kristina Mačiulytė, Vadovė
E. paštas: vadove.patria@gmail.com
Telefonas: 860019550
Internetas: www.patria.lt
Facebook: www.facebook.com/ajcvartai,  www.
facebook.com/AC-PatriaSAVANORI%C5%B2-CENTRAS-
VOLUNTEERCENTRE-372460505252/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://A.C.Patria
mailto:vadove.patria@gmail.com
http://www.patria.lt
http://www.facebook.com/ajcvartai
http://www.facebook.com/AC
http://www.facebook.com/AC
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Apie
Advokatų profesinė bendrija „Būdvytis ir partneriai“ specializuojasi verslo teisės ir ginčų sprendimo srityje. Bendrijos 
advokatai turi ilgametę patirtį sprendžiant įvairias verslo problemas, pertvarkant, įsigyjant, parduodant juridinius 
asmenis, sudarant kompleksinius sandorius, atstovaujant klientus verslo ir mokestinių ginčų sprendime. 

Kviečia atlikti praktiką
• Advokato ir/arba advokato padėjėjo asistentas (-ė)

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Sudaromos dvišalės arba trišalės sutartys
• Galimybė įsidarbinti
• Galimybė tobulėti
• Kruopštumas, atsakingumas, puikūs raštvedybos įgūdžiai

Andrius Būdvytis, Advokatas
E. paštas: info@budvytis.eu
Telefonas: 868790090
Internetas: http://www.budvytis.eu

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip6 mėnesiaiKaunas

mailto:info@budvytis.eu
http://www.budvytis.eu
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Apie
Akademinė kredito unija – stabiliai veikianti finansinių paslaugų partnerė žmonėms ir verslui. Įmonės nariai – nuo 
studento iki išsilavinusio savo srities specialisto ir ambicingo verslininko – aktyvūs ir bendruomeniški. AKU personalas 
– novatoriška, mylinti savo darbą kvalifikuota komanda, partneriškai padedanti rasti geriausią sprendimą planų, norų 
ir svajų įgyvendinimui. AKU misija – teikti finansines paslaugas unijos nariams, užtikrinant didžiausią naudą, geriausią 
aptarnavimą ir tvarų unijos augimą. Akademinė kredito unija yra kooperatinė kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas 
yra teikti finansines paslaugas savo nariams maksimaliai naudingomis sąlygomis 

Kviečia atlikti praktiką
• Kreditų vadybininkės asistentas (-ė)

Sąlygos
• Grafikas suderinamas su studentu.

Gitana Jasėnienė, Administracijos vadovė
E. paštas: gitana@aku.lt
Telefonas: 868515935
Internetas: www.aku.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVisą laikąKaunas

mailto:gitana@aku.lt
http://www.aku.lt
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Apie
AUDIOTONAS - audiovizualinių technologijų bendrovė, veikianti nuo 1994 metų. Projektuoja ir įgyvendina garso, vaizdo 
ir šviesos sprendimus bei parduoda įrangą. Pagrindinis įmonės tikslas – puikiai išmanyti moderniąsias technologijas ir 
jas platinti, siūlant klientams geriausiai jų poreikius atitinkančius sprendimus. 

Kviečia atlikti praktiką
• Inžinierius (-ė)

Sąlygos
• Pageidautina išmanyti IT sektorių, elektroniką, ryšius
• Geri anglų, rusų kalbos įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Galimybė įsidarbinti
• Sudaromos trišalės sutartys

Lina Gustė, Buhalterė
E. paštas: lina.gustė@audiotonas.lt
Telefonas: +370 37 750505
Internetas: www.audiotonas.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:lina.gustė@audiotonas.lt
http://www.audiotonas.lt
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Apie
Nuo 2000-ųjų metų „Baltic transline“ yra šiuolaikiškai valdoma tarptautinių krovinių gabenimo, ekspedijavimo įmonė, 
teikianti įvairias kompleksines logistikos paslaugas. Per daugiau nei 19 veiklos metų įmonė sulaukė pripažinimo ir 
tapo ne tik viena sėkmingiausiai dirbančių, bet ir sparčiausiai besivystančių bendrovių Lietuvoje. Įmonės krovinių 
pervežimo tinklas yra išplėtotas visoje Vakarų Europoje, Skandinavijos, Baltijos bei NVS šalyse (Rusijoje, Ukrainoje, 
Kazachstane ir t.t.).  Įmonės specifika leidžia tinkamai integruoti studentus ir sudaro sąlygas jiems įgyti praktinių žinių 
įvairiose veiklos srityse. Kiekvienais metais įmonė atveria savo duris ne mažiau nei 20-čiai praktikantų, siekiančių 
žinių ir kompetencijų. 

Kviečia atlikti praktiką
• Transporto - logistikos srityje
• Ekspedijavimo srityje
• Apskaitos srityje
• IT srityje (IT support)
• Marketingo srityje
• Teisės srityje

Sąlygos
• Galimybė atlikti praktiką puse etato
• Galimybė įsidarbinti (vidutiniškai 10 studentų per metus)
• Tinkama terpė lavinti užsienio kalbų žinias
• Nuolatinė pagalba ir palaikymas

Šarūnė Kirdeikytė, Personalo administratorė-vadybininkė 
E. paštas: sarune.k@baltictransline.lt
Telefonas: 861330708
Internetas: www.baltictransline.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

2-4 mėnKaunas,
Vilnius

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip

mailto:sarune.k@baltictransline.lt
http://www.baltictransline.lt
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Apie
Edulandas – inovatyvių būrelių platforma, kuri vienija technologijų, medijų ir kūrybos, sporto ir laisvalaikio mokymo 
specialistus, iniciatyvas ir mokymo įstaigas. Šioje erdvėje vaikas gali išmėginti skirtingus būrelius ir iš jų išsirinkti 
labiausiai patikusį. Neformalaus švietimo platformoje vaikams leidžiama atsakymų ieškoti patiems, o mokomąją 
medžiagą įsisavinti per žaidybinį ir patyriminį ugdymą. Tai erdvė skirta ne tik vaikams ir jų tėvams, bet ir mokytojams 
bei neformalaus ugdymo tiekėjams, kurių siekis išlaisvinti vaikų fantaziją, atskleisti jų pomėgius ir keisti požiūrį į 
švietimą. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika neformalaus švietimo įstaigoje

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Sudaromos trišalės sutartys
• Galimybė įsidarbinti
• Galimybė tobulėti

Donata Vitkauskaitė, Personalo vadovė
E. paštas: karjera@edulandas.lt
Telefonas: 8637216137
Internetas: www.edulandas.lt
Facebook: www.facebook.com/edulandas

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:karjera@edulandas.lt
http://www.edulandas.lt
http://www.facebook.com/edulandas
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Apie
Jau daugiau nei 30 metų ESET kuria rinkoje pirmaujančius IT saugumo sprendimus ir paslaugas verslo ir namų vartotojams 
visame pasaulyje.   Kartu su Slovakijoje įsteigta kibernetinio saugumo bendrove ESET dirbame Lietuvoje daugiau nei 
15 metų.  Didžiuojamės, jog šiandien net 243 000 Lietuvos vartotojų pasitiki ESET antivirusinėmis programomis ir 
saugumo sprendimais.  Nuo sprendimų, skirtų kompiuterių ir mobiliųjų telefonų apsaugai iki šifravimo ir dviejų veiksnių 
autentifikavimo, ESET puikiai veikiantys ir lengvai naudojami produktai leidžia namų ir verslo vartotojams mėgautis 
saugesnėmis technologijomis.  Paremta mokslinių tyrimų ir plėtros centrų (R&D) visame pasaulyje, ESET tapo pirmąja 
IT saugumo kompanija, pelniusia net 100 nepriklausomos testavimo laboratorijos „Virus Bulletin“ apdovanojimų „VB100“, 
nustatanti kiekvieną „in-the-wild“ kenkėją be klaidų nuo 2003 m. Iš mažos, dinamiškos kompanijos mes užaugome į 
globalų prekės ženklą su daugiau nei 100 milijonų vartotojų 202 valstybėse ir teritorijose. 

Kviečia atlikti praktiką
• Prekės ženklo vadovo asistentas (rinkodara, renginių organizavimas)
• Komunikacijos projektų specialisto asistentas (žiniasklaida ir komunikacija)

Sąlygos
• Reklamos ir pardavimų skatinimo projektų kuravimas (darbas su reklamos agentūromis, partneriais). Būtinas 

komunikabilumas verslo partnerystės srityje ir gebėjimas laisvai bendrauti tarptautiniais partneriais užsienio kalba
• Skaitmeninės komunikacijos, ryšių su visuomene, reklamos agentūrų bei kitų partnerių koordinavimas. Būtinos 

geros lietuvių ir anglų kalbos žinios, noras dirbti su copywriting – privalumas.
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Galimybė tobulėti
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu / lankstus grafikas
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys

Neringa Kirijenkaitė, ESET prekės ženklo vadovė
E. paštas: neringa@eset.lt
Telefonas: 869924428
Internetas: www.eset.lt
Facebook: https://www.facebook.com/eset.antivirusine/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Tik su judėjimo 
negalia Taip1 mėnuoVilnius

mailto:neringa@eset.lt
http://www.eset.lt
https://www.facebook.com/eset.antivirusine
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Apie
UAB „Eurointegracijos projektai“ - inovatyvi strateginio valdymo konsultacijų įmonė, turinti keturis padalinius 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Įmonė jau daugiau nei šešiolika metų teikia projektų rengimo ir valdymo, tyrimų 
atlikimo, mokymų organizavimo bei eksporto skatinimo paslaugas. Šiuo metu UAB „Eurointegracijos projektai“ patenka 
tarp didžiausių šalies konsultacinių įmonių, gebančių vienu metu rengti ir valdyti apie 300 projektų. 

Kviečia atlikti praktiką
• Analitikas (-ė)

Sąlygos
• Pagalba projektų vadovams renkant ir sisteminant informaciją bei atliekant kitas pavestas užduotis
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Galimybė tobulėti
• Galimybė įsidarbinti
• Lankstus grafikas
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys

Justina Čepaitytė, Ryšių su visuomene specialistė
E. paštas: karjera@eip.lt
Telefonas: 861557157
Internetas: www.eip.lt
Facebook: https://www.facebook.com/eiplt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:karjera@eip.lt
http://www.eip.lt
https://www.facebook.com/eiplt
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Apie
Mes, „Gjensidige“ grupės darbuotojai Šiaurės ir Baltijos šalyse, rūpinamės visuomenės gyvybės, sveikatos ir turto 
saugumu bei padedame išvengti tam tikrų grėsmių. Mūsų draudimo grupė yra sukaupusi didelę patirtį žalų valdymo 
srityje ir padeda žmonėms apsisaugoti nuo įvairių nelaimių namuose, darbe, kelyje. 

Kviečia atlikti praktiką
• Personalo departamente
• Rinkodaros departamente
• Žalų departamente
• Draudimo kainodaros, produktų ir rizikos vertinimo departamente

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Galimybė įsidarbinti
• Sudaromos trišalės sutartys

Dovilė Bagužienė, Personalo vadybininkė
E. paštas: dovile.baguziene@gjensidige.lt
Telefonas: 862054091
Internetas: https://www.gjensidige.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Gjensidige.Lietuva

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiVilnius

mailto:dovile.baguziene@gjensidige.lt
https://www.gjensidige.lt
https://www.facebook.com/Gjensidige.Lietuva
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Apie
„Helis Play“ tai - inovatyvi ir jaunatviška IT kompanija. Drauge su partneriais visoje Europoje vystanti milijonus 
lankytojų pritraukiantį projektą (eneba.com) bei tvirtu žingsniu užimanti vis didesnę kompiuterinių žaidimų rinkos 
dalį visame pasaulyje. Neišblėstanti startuolio dvasia, didelis užsispyrimas ir atsidavimas darbui leidžia mums kaskart 
pasiekti vis didesnius užsibrėžtus tikslus! Kviečiam prisijungti energingus, motyvuotus ir iššūkių trokštančius naujus 
komandos narius. 

Kviečia atlikti praktiką
• PHP programuotojas (-a)
• Žmogiškųjų išteklių skyriaus praktikantas (-ė)
• Grafikos dizaineris (-ė)
• Marketingo specialisto atsistentas (-ė)

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Galimybė tobulėti
• Galimybė įsidarbinti
• Sudaromos trišalės sutartys
• Kruopštumas, organizuotumas
• PHP programavimo žinios (ypač su Laravel ir Symfony karkasais)
• Patirtis dirbant su Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator

Kita
• Pagrindiniai uždaviniai marketingo specialisto asistentui bus: rinkodaros plano sudarymas žaidimų projektams; 

žaidimų projektų žiniasklaidos planas; prekės ženklo segmentavimas / kūrimas; PR strategijos planavimas; 
rinkos tyrimai.

Jurgita Markevičienė, Personalo vadovė
E. paštas: jurgita@helis.lt
Telefonas: 861710012
Internetas: https://www.helis.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/helisplay/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne YesDerinama 
individualiaiKaunas

http://eneba.com
mailto:jurgita@helis.lt
https://www.helis.lt
https://www.facebook.com/helisplay
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Apie
Kalėjimų departamentas – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pavaldi įstaiga, organizuojanti kardomojo 
kalinimo (suėmimo) ir teismų nuosprendžiais paskirtų kriminalinių bausmių vykdymą, taip pat vadovaujanti ir 
kontroliuojanti probacijos tarnybos ir laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktiką kviečia atlikti socialinių mokslų srities specialybių studentus

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Galimybė įsidarbinti
• Sudaromos trišalės sutartys

Indrė Arbačiauskienė, Specialistė
E. paštas: indre.arbaciauskiene@kaldep.lt
Telefonas: 852719019
Internetas: http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-
departamentas/pradzia.html
Facebook: https://www.facebook.com/kaldepartamentas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:indre.arbaciauskiene@kaldep.lt
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html
https://www.facebook.com/kaldepartamentas
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Apie
KAVB yra Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų (išskyrus aukštųjų) bibliotekų metodikos, 
bibliografijos ir informacijos centras. KAVB tiria bibliotekų veiklą, rengia metodinius ir informacinius leidinius, 
dalijasi informacijos ištekliais, teikia profesinę pagalbą, organizuoja renginius ir įgyvendina bendrus projektus.Kauno 
apskrities viešoji biblioteka (KAVB ) yra didžiausia Vidurio Lietuvos valstybinė universali biblioteka, aptarnaujanti 
Lietuvos ir užsienio šalių piliečius. KAVB paslaugomis kasmet naudojasi apie 18 tūkst. registruotų vartotojų, kasdien 
apsilanko daugiau kaip 660 lankytojų. Populiariausia paslauga – leidinių skolinimas į namus. Bibliotekoje taip pat 
galima naudotis kompiuteriais ir internetu, vyksta renginiai, parodos, mokymai. 

Kviečia atlikti praktiką
• Anglų ir vokiečių filologijos studentus
• Viešosios komunikacijos ir marketingo studentus
• Informacinių technologijų studentus
• Menotyros studentus

Sąlygos
• Geri anglų, vokiečių kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Sudaromos trišalės sutartys
• Galimybė įsidarbinti
• Galimybė tobulėti
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu

Enrika Kromerova-Dubinskienė, Vyriausioji metodininkė
E. paštas: e.kromerova@kvb.lt
Telefonas: 837324450
Internetas: www.kvb.lt
Facebook: https://www.facebook.com/kvb.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://projektus.Kauno
mailto:e.kromerova@kvb.lt
http://www.kvb.lt
https://www.facebook.com/kvb.lt
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Apie
Organizacija užsiima Kauno marių regioninio parko priežiūra, gamtos, kultūros vertybių išsaugojimu, vykdo gamtos 
stebėseną, organizuoja edukacinę veiklą ir įvairius kultūrinius, gamtotvarkinius renginius. 

Kviečia atlikti praktiką
• Pagalba vykdant kraštovaizdžio, lankytojų monitoringą, gamtos monitoringą, dalyvavimas aplinkos tvarkymo 

talkose, infrastruktūros (poilsiaviečių, lentinių takų, informacinių stendų) priežiūra, bendravimas su parko 
lankytojais, pagalba žygių, edukacinių programų, stovyklų, būrelių organizavime

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Galimybė tobulėti
• Lankstus grafikas

Evaldas Makrickas, Vyr. specialistas
E. paštas: e.makrickas@kamunomarios.lt
Telefonas: 869315330
Internetas: http://kaunomarios.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
Kauno-mari%C5%B3-regioninio-parko-
direkcija-149180528480059/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip1 mėnuoKaunas

mailto:e.makrickas@kamunomarios.lt
http://kaunomarios.lt
https://www.facebook.com/Kauno
https://www.facebook.com/Kauno
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Apie
Kauno miesto muziejus – tai trys organizacijai labai svarbūs ir jos komandą nusakantys žodžiai: meilė Kaunui ir jo 
turtingai istorijai; noras kartu tirti ir ieškoti atsakymų, kas yra ir kaip veikia miestas; siekis kurti šiuolaikišką muziejų, 
kuriame būtų gera miestiečiams ir miesto svečiams. Muziejus kviečia atlikti praktiką Rotušės, Kauno istorijos, Miko ir 
Kipro Petrauskų skyriuose. 

Kviečia atlikti praktiką
• Kauno Rotušės skyrius: padėti svetingai priimti lankytojus (pagalba koordinuojant srautus) bei atsakyti į 

jiems rūpimus klausimus; pristatyti muziejaus parodas ir ekspozicijas; pasirūpinti eksponatų saugumu; padėti 
renginių metu

• Kauno istorijos skyrius: dalyvauti skyriaus projektinėje veikloje; organizuoti renginius ir teikti pagalbą jų metu; 
darbas skyriaus bibliotekoje

• Miko ir Kipro Petrauskų skyrius: darbas skyriaus bibliotekoje

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys
• Draugiška ir visada pasirengusi padėti komanda

Vaiva Krikvaitė, Personalo vadybininkė
E. paštas: muziejus@kaunomuziejus.lt
Telefonas: 861427827
Internetas: https://kaunomuziejus.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
KaunoMiestoMuziejus/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:muziejus@kaunomuziejus.lt
https://kaunomuziejus.lt
https://www.facebook.com/KaunoMiestoMuziejus
https://www.facebook.com/KaunoMiestoMuziejus
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Apie
Spaustuvė-reklamos agentūra 

Kviečia atlikti praktiką
• Maketuotojas/Dizaineris

Sąlygos
• Lankstinukų, skrajučių, vizitinių kortelių, banerių maketavimas ir t.t.
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu

Juozas Kažukauskas, Direktorius
E. paštas: juozas@kaunoreklama.lt
Telefonas: 867198540
Internetas: www.kaunoreklama.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:juozas@kaunoreklama.lt
http://www.kaunoreklama.lt
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Apie
Kauno šokio teatras Aura – pirmasis profesionalus šiuolaikinio šokio teatras Lietuvoje, turintis tarptautinę trupę su 
šokėjais iš viso pasaulio. Teatro įkūrėja ir direktorė - žymi šokėja, choreografė ir pedagogė Birutė Letukaitė. „Auros“ 
organizuojamas tarptautinis šokio festivalis AURA yra neatsiejama kultūrinė Kauno tradicija bei nepakeičiama 
gyvenimiška mokykla dalyvaujantiems savanoriams ir praktikantams. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika priklausomai nuo specialybės - teatro administracijoje, vadyboje, organizuojant renginius, viešųjų ryšių 

srityje, atliekant įvairias funkcijas šokio festivalyje AURA

Sąlygos
• Praktikai kviečiami Kultūros vadybos / Marketingo vadybos/ Kūrybinių industrijų / Administravimo/ Viešosios 

komunikacijos / Naujųjų medijų meno studentai
• Praktika atliekama atsižvelgiant į teatro užimtumą ir prioritetinius tikslus. Pageidaujama lankytis teatre 

nemažiau nei 3 kartus per savaitę, atlikti patikėtas užduotis nuotoliniu būdu, dalyvauti teatro organizuojamuose 
renginiuose. Yra galimybė vykti į gastroles Lietuvoje

•  Mes laukiame tavęs, jei - domiesi kultūra ir šiuolaikiniu menu, esi susipažinęs su šokio teatro „Aura“ veikla, esi 
pozityvus(-i), motyvuotas(-a) ir pasirengęs(-usi) priimti įvairius įššūkius susijusius su teatro veikla!

• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Sudaromos trišalės sutartys

Eglė Antanavičienė, Administratorė
E. paštas: vadyba@aura.lt
Telefonas: 861424277
Internetas: www.aura.lt
Facebook: https://www.facebook.com/sokioteatrasaura/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:vadyba@aura.lt
http://www.aura.lt
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Apie
Kauno Šv. Kazimiero progimnazija kūrybiškai augina sveiką, saugų ir sumanų vaiką. Siekdama plėtoti savitą mokymo(si) 
modelį, įgyvendinant kalbinį ugdymą, matematinio raštingumo, STE(A)M gebėjimų ugdymą 1-8 klasėse bei sudarant 
galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti geresnius ugdymo(-si) rezultatus, progimnazija pritaikė ugdymo turinį 
individualiems ugdymosi poreikiams, išplėtė ir organizavo papildomas veiklas. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika vokiečių kalbą studijuojantiems studentams
• Praktika gamtos mokslus studijuojantiems studentams
• Praktika informacines technologijas studijuojantiems studentams

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Galimybė tobulėti
• Motyvacija
• Žingeidumas
• Atsakingumas
• Noras tobulėti
• Sudaromos dvišalės arba trišalės sutartys

Filomena Beleškevičienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
E. paštas: filebel@yahoo.com
Telefonas: 862093024
Internetas: https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/
category/School/Kauno-%C5%A1v-Kazimiero-
progimnazija-221660781192827/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne NeDerinama individualiai 
(trukmė iki birželio 20 d.)Kaunas

mailto:filebel@yahoo.com
https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt
https://www.facebook.com/pages/category/School/Kauno
https://www.facebook.com/pages/category/School/Kauno
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Apie
Gamtos ir tiksliųjų mokslų neformaliojo švietimo mokykla 

Kviečia atlikti praktiką
• Biologijos mokytojo asistentas

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Sudaromos dvišalės arba trišalės sutartys
• Galimybė įsidarbinti
• Galimybė tobulėti
• Geri labaratorinės praktikos įgūdžiai
• Mylėti biologiją kaip savo mamą

Vladimir Orlov, direktorius
E. paštas: info@septintasfortas.lt
Telefonas: 865 566 550
Internetas: www.septintasfortas.lt
Facebook: www.facebook.com/kaunotvirtove

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:info@septintasfortas.lt
http://www.septintasfortas.lt
http://www.facebook.com/kaunotvirtove
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Apie
UAB „Kesko Senukai Lithuania“ – didžiausia statybos, remonto ir buities prekių įmonė Baltijos šalyse. Daugiau nei 
25 metus gyvuojančioje, visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikiančioje įmonėje dirba daugiau nei 3500 
profesionalų, siūlančių platų prekių pasirinkimą žmonėms, statantiems būstą ar gerinantiems savo gyvenamąją 
aplinką.

Kviečia atlikti praktiką
• Personalo darbuotojų paieškos ir atrankos grupėje
• Rinkodaros, komunikacijos skyriuje
• Transporto administravimo skyriuje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Trišalė praktikos sutartis iš mokymosi įstaigos, galima ir savanoriška praktika
• Praktikos trukmė ne mažiau kaip 8 savaitės
• Praktikos metu bus galimybė atlikti įdomias praktines užduotis
• Dirbti ir mokytis padedant profesionaliam įmonės darbuotojui (praktikos vadovui)
• Galimybė tapti įmonės dalimi pasibaigus praktikos laikotarpiui

Agnė Radavičienė, Atrankų vadybininkė
E. paštas: agnsta@keskosenukai.lt
Telefonas: 869919170
Internetas: http://imone.senukai.lt/karjera/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip2 mėnesiaiKaunas

mailto:agnsta@keskosenukai.lt
http://imone.senukai.lt/karjera
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Apie
Cocos yra socialinių tinklų reklamos agentūra, kuri rūpinasi prekinių ženklų komunikacija. Dirbame su tokiais Lietuvos 
gigantais, kaip Lidl Lietuva, Tutis, Vištiena kitaip, Craft Bearings, OlyBet ir kitais. Cocos komanda visada pasiruošusi 
priimti kūrybingus ir motyvuotus žmones! 

Kviečia atlikti praktiką
• Kūrybininkas (-ė)

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys

Ieva Mazgytė, Projektų vadovė
E. paštas: ieva@cocos.lt
Telefonas: 863011682
Internetas: https://cocos.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/cocos.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:ieva@cocos.lt
https://cocos.lt
https://www.facebook.com/cocos.lt
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Apie
Esame didžiausias parduotuvių skaičiumi, lietuviško kapitalo, prekybos kosmetika ir parfumerija tinklas Lietuvoje. 
Mūsų tikslas yra suburti ir išlaikyti darnią komandą, kurią vienytų veržlumas, komandiškumas bei orientacija į klientą. 
Kviesdami į savo komandą mes norime pasiūlyti Jums grožio, spalvų, kvapų pasaulį, kuriame kiekvienas gali prisidėti 
prie to ką mes pristatome klientams EUROKOS tinkle. 

Kviečia atlikti praktiką
• Vadybos / marketingo studijų krypties praktikantas (-ė)

Sąlygos
• Praktikos metu Jūs susipažinsite su įmonės klientų aptarnavimo kokybės standartu, klientų aptarnavimo 

kokybės vertinimo procesu, analizuosite ir vertinsite klientų aptarnavimo kokybę slapto pirkėjo tyrimo metodu, 
išbandysite save atlikdami kitas Jums aktualias užduotis

• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Galimybė įsidarbinti
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys

Giedrė Gaigalaitė, Personalo vadybininkė
E. paštas: personalas@kosmelita.lt
Telefonas: 861641757
Internetas: www.eurokos.lt
Facebook: https://www.facebook.com/EUROKOS/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:personalas@kosmelita.lt
http://www.eurokos.lt
https://www.facebook.com/EUROKOS
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Apie
Tai aktyvus ir modernus laipiojimo centras visai šeimai bei aktyviems žmonėms. Teikiame kokybiškas ir išskirtines 
laipiojimo, laisvalaikio bei užimtumo paslaugas, tokias kaip laipiojimas dirbtinių uolų salėje, profesionalios treniruotės 
vaikams ir suaugusiems, kelionės, gimtadieniai ir renginiai bei stovyklos. 

Kviečia atlikti praktiką
• Viešųjų ryšių
• Audiovizualinio meno
• Kūrybinių industrijų
• Socialinio darbo

Sąlygos
• Komunikacija su klientais, straipsnių rašymas, redagavimas, vertimas, spaudos darbai, komunikacija socialiniuose 

tinkluose
• Media klipų kūrimas, fotografavimas, asmeninės iniciatyvos
• Pagalba organizuojant renginius, vedant edukacinius užsiėmimus ir ruošiant naujas programas, veiklos 

vykdomuose projektuose
• Socialinis darbas su negalią turinčiais vaikais, dalyvavimas treniruotėse ir kitose veiklose bei renginiuose

Inga Kupetytė-Bunevičienė, Personalo vadovė
E. paštas: inga@laipiojimocentras.lt
Telefonas: 861 684 794
Internetas: www.laipiojimocentras.lt
Facebook: www.facebook.com/laipiojimocentras/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipVisą laikąKaunas

mailto:inga@laipiojimocentras.lt
http://www.laipiojimocentras.lt
http://www.facebook.com/laipiojimocentras
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Apie
Atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus energetikos srityje, rengia doktorantus. 

Kviečia atlikti praktiką
• Biokuro deginimo, skysčių, dujų ir šilumos srautų matavimų, plazminių technologijų, atsinaujinančių išteklių 

energetikos, hidrologijos, elektros energetikos tematikose

Jolanta Kazakevičienė, Studijų administratorė
E. paštas: Jolanta.Kazakeviciene@ei.lt
Telefonas: 837401809
Internetas: www.lei.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:Jolanta.Kazakeviciene@ei.lt
http://www.lei.lt
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Apie
Lietuvos fotomenininkų sąjunga atidarė Kauno fotografijos galeriją 1979 metais. Ilgainiui galerija tapo svarbia 
fotografijos institucija šalyje ir regione. Šiandien Kauno fotografijos galerijos veiklos apima parodas, rezidencijų 
programą, leidybą ir edukaciją. Svarbus siekis –pristatyti platų fotografijos meno spektrą – nuo klasikinės fotografijos 
iki konceptualių, eksperimentais su medija paremtų projektų. Vienas iš pagrindinių šios galerijos tikslų - pristatyti 
Lietuvos ir užsienio fotografų parodas vietinei auditorijai, įprasminti fotografų kūrybą leidinio formate ir rezidencijų 
programoje suteikti galimybes menininkams ir kuratoriams plėtoti ir kurti naujus projektus. 

Kviečia atlikti praktiką
• Asistavimas, pagalba vykdant galerijos veiklas

Sąlygos
• Galimybė susipažinti su fotografijos lauko atstovais, jų veikla ir kūrybiniu procesu
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Galimybė tobulėti
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu
• Lankstus grafikas

Gintarė Krasuckaitė, Kuratorė
E. paštas: gintare@kaunasgallery.lt
Telefonas: 869522424
Internetas: www.kaunasgallery.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Kaunasgallery.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:gintare@kaunasgallery.lt
http://www.kaunasgallery.lt
https://www.facebook.com/Kaunasgallery.lt
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Apie
Didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines 
jaunimo organizacijų sąjungas. Šiuo metu LiJOT vienija 68 didžiausias nacionalinės ir regioninės jaunimo organizacijas, 
o tai – tūkstančiai jaunų žmonių po vienu skėčiu. LiJOT, būdama platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijų 
interesų atstovavimui bei iniciatyvoms, siekia jaunimui aktualių pokyčių. LiJOT siekia tapti svarbiausiu visuomenės, 
valdžios, verslo ir mokslo partneriu, įgalinant jauną žmogų kurti savo ir valstybės gerovę. 

Kviečia atlikti praktiką
• Ryšių su visuomene srityje
• Vertėjo ir tekstų kūrėjo srityje

Sąlygos
• Socialinių tinklų valdymas, internetinio puslapio administravimas; tekstų rašymas; informacinių, pilietinių 

kampanijų organizavimas; darbas su žiniasklaidos priemonėmis; komunikacijos planų valdymas; įvaizdžio 
kūrimas ir palaikymas (Ryšių su visuomene srityje)

• Metodinių įrankių, sesijų, skirtų jauniems žmonėms, vertimas; „Žinau viską“ portalo turinio generavimas (Vertėjo 
ir tekstų kūrėjo srityje)

• Puikios lietuvių ir užsienio kalbų žinios
• Kūrybiškumas
• Komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje
• Noras tobulėti

Julija Trumpickaitė, Ryšių su visuomene koordinatorė
E. paštas: informacija@lijot.lt
Telefonas: 869 586 398
Internetas: www.lijot.lt
Facebook: www.facebook.com/LiJOTorg/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Sudaroma galimybė 
dirbti nuotoliniu būdu TaipDerinama 

individualiaiVilnius

mailto:informacija@lijot.lt
http://www.lijot.lt
http://www.facebook.com/LiJOTorg
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Apie
Lietuvos kaimo turizmo asociacija (LKTA) veiklą pradėjo 1997 m. Šiuo metu LKTA vienija beveik 60 proc. viso kaimo 
turizmo sektoriaus Lietuvoje. Asociacija atstovauja savo narius įvairiose valstybinėse institucijose, užsiima lobistine 
veikla, siekdama gerinti kaimo turizmo verslo sąlygas Lietuvoje. Aktyviai bendradarbiaudama su kitų šalių panašiomis 
organizacijomis ir būdama tarptautinės Europos kaimo turizmo federacijos (Eurogites), Lietuvos Respublikos Turizmo 
rūmų, Lietuvos verslo konfederacijos ir Žemės ūkio rūmų nare, Asociacija stengiasi perduoti jų gerąją patirtį savo 
nariams. Lietuvos kaimo turizmo asociacija aktyviai naudoja įvairias rinkodaros priemones, viešindama narių teikiamas 
paslaugas, jų siūlomus produktus ir bendrą kaimo turizmą Lietuvoje 

Kviečia atlikti praktiką
• Komunikacijos srityje 
• Administravimo srityje

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas (derinamas bendru sutarimu su studentu)
• Sudaromos trišalės sutartys
• Galimybė tobulėti
• galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu
• Atsakingumas, noras mokytis ir tobulėti

Diana Dubatauskienė, Direktorė
E. paštas: rinkodara@atostogoskaime.lt
Telefonas: 863081515
Internetas: www.atostogoskaime.lt
Facebook: www.facebook.com/ 
lietuvoskaimoturizmoasociacija/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:rinkodara@atostogoskaime.lt
http://www.atostogoskaime.lt
http://www.facebook.com
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Apie
LLRI vienas geriausių laisvosios rinkos think tank‘ų Europoje ir Pasaulyje. Nuo 1990 metų giname laisvę ir prisidedame 
prie reiškmingų ekonominių ir socialinių pokyčių Lietuvoje. Organizacija atlieka tyrimus, įstatymų ekspertizes, 
apklausas, užsiima švietėjiška veikla, bendradarbiauja su žiniasklaida. 

Kviečia atlikti praktiką
• Ekonomikos analitiko asistentas 
• Komunikacijos asistentas
• Švietimo centro vadovo asistentas
• Projektų vadovo asistentas

Sąlygos
• Laukiami motyvuoti studentai, su kuriais bus tariamasi dėl patogiausių sąlygų

Marija Vyšniauskaitė, Švietimo centro vadovė
E. paštas: marija@llri.lt
Telefonas: 860460120
Internetas: www.llri.lt
Facebook: www.facebook.com/laisvosios.rinkos.institutas

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVisą laikąVilnius

mailto:marija@llri.lt
http://www.llri.lt
http://www.facebook.com/laisvosios.rinkos.institutas
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Apie
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinė buveinė įsikūrusi Akademijos miestelyje (Kėdainių r.). Šiuo metu 
46 rajonų ir savivaldybių biuruose dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Jie klientams teikia kompleksines buhalterinės 
apskaitos, verslo ekonomikos, augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos 
paslaugas, konsultuoja, vykdo mokymus. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje
• Buhalterinės apskaitos konsultantus/specialistus
• Verslo ekonomikos konsultantus/specialistus
• Gyvulininkystės konsultantus
• Augalininkystės konsultantus
• Rinkodaros specialistus

Sąlygos
• Galimybė praktiką atlikti Jums patogiame mieste
• Galimybė tobulėti
• Galimybė įsidarbinti po studijų
• Sudaromos dvišalės ir trišalės praktikos sutartys

Judita Bilvinienė, Žmogiškųjų išteklių vystymo specialistė
E. paštas: Judita.bilviniene@lzukt.lt
Telefonas: 863089065
Internetas: www.lzukt.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVisa Lietuva

mailto:Judita.bilviniene@lzukt.lt
http://www.lzukt.lt
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Apie
Maina & CO įmonė labiau žinoma kaip „Kavos Draugo“ prekinio ženklo steigėja ir viena iš kavos aparatų, kavos rinkos 
lyderių Baltijos šalyse. Jau aštuonerius metus sėkmingai vykdoma mažmeninė ir didmeninė prekyba vienuolikoje 
šalių, nuo Suomijos iki JAE. Meilę kavai ir klientams puikiai apibūdina įmonės misija - “Už gerą kavą namie”. Šiuo metu 
pradedama vystyti nauja elektroninė parduotuvė www.cookonfire.lt, kurios asortimentą sudarys virtuvinė buitinė 
technika, įrankiai, indai ir kiti prietaisai, skirti virtuvės ir maisto ruošimo mylėtojams. 

Kviečia atlikti praktiką
• El. parduotuvės turinio valdymo praktikantas (-ė)

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Galimybė įsidarbinti
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys
• Galimybė praktiką atlikti nuotoliniu būdu

Germantas Sincevičius, Verslo plėtros vadovas
E. paštas: germantas@cookonfire.lt
Telefonas: 867051755
Internetas: www.cookonfire.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://www.cookonfire.lt
mailto:germantas@cookonfire.lt
http://www.cookonfire.lt


Praktikos pasiūlymai

40

Grįžti į turinį | Back to content
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Turizmo įmonė „Mūsų odisėja“ dirba Lietuvos rinkoje nuo 1997 metų. Įmonei taip pat priklauso „Apple Economy hotel“ 
viešbutis. 

Kviečia atlikti praktiką
• Viešbučio administravimas
• Turizmo vadyba

Sąlygos
• Geri anglų, rusų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti

Monika Daunoravičiūtė, Turizmo vadybininkė
E. paštas: info@turinfo.lt
Telefonas: 869803091
Internetas: http://www.musuodiseja.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/musuodiseja.
kelioniuorganizatorius

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:info@turinfo.lt
http://www.musuodiseja.lt
https://www.facebook.com/musuodiseja.kelioniuorganizatorius
https://www.facebook.com/musuodiseja.kelioniuorganizatorius
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Apie
UAB Osama - nuolatos tobulėjanti, ambicingų tikslų siekianti, veržli prekybos paslaugų įmonė. Mes atstovaujame 
TYMBARK, KUBUŠ, KUBUŠ WATER, TIGER ir daug kitų prekės ženklų. Jei esi iniciatyvus, energingas, mėgsti mokytis ir 
gilintis į darbo procesus – su malonumu mes priimsime tave į savo komandą. 

Kviečia atlikti praktiką
• Kavos, užkandžių pardavimų automatų priežiūra

Sąlygos
• Vairuotojo pažymėjimas
• Galimybė įsidarbinti
• Sudaromos trišalės sutartys

Ingrida Tubienė, Personalas
Telefonas: 865540495
Internetas: www.osama.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://www.osama.lt
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Apie
UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos“ (BS/2) jau daugiau nei 20 metų sėkmingai dirba bankinių technologijų 
srityje. BS/2 specializacija - užsakomosios verslo procesų paslaugos ir programinės įrangos kūrimas, sisteminės 
integracijos ir techninės priežiūros paslaugos. Bendrovės sprendimai ir paslaugos prieinami pasaulinėje rinkoje, o 
produktai platinami 80-yje šalių. BS/2 - išskirtinė ilgametė bankinės technikos gamintojos „Diebold Nixdorf“ partnerė.  
UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos“ priklauso įmonių grupei „Penki kontinentai“, veikiančiai nuo 1992 m. 
Tai tarptautiniu mastu žinoma įmonių grupė, kurios sukurti produktai platinami 80-yje pasaulio šalių.

Kviečia atlikti praktiką
• Duomenų bazių programuotojas
• Sistemų palaikymo inžinierius

Sąlygos
• Domėjimasis IT technologijomis, įvairių programavimo technologijų išmanymas (JAVA programuotojams ir 

duomenų bazių programuotojams)
• Kruopštumas, atsakingumas, žingeidumas, analitinis mąstymas
• Geros anglų, rusų kalbų žinios
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Galimybė įsidarbinti

Kita
• IT srities studentams

Inga Astapenkova, Personalo administratorė
E. paštas: personalas@5ci.lt
Telefonas: (8 610) 64256
Internetas: www.bs2.lt 

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:personalas@5ci.lt
http://www.bs2.lt
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Apie
„Penki“ prekės ženklas, valdomas UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, įvardija pirmąjį šviesolaidinį tinklą 
Lietuvoje, pradėtą tiesti 1998 m. Jau daugiau nei 20 metų plėtodama ir tobulindama nuosavą tinklą, kuriuo teikiamos 
šviesolaidinio interneto ir interaktyviosios televizijos paslaugos, „Penki“ prisideda prie prasmingo ir efektyvaus 
sostinės gyventojų darbo ir laisvalaikio.
„ProfIT“ prekės ženklas, valdomas UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, įvardija visą IT paslaugų kompleksą 
iš vienų rankų, skirtą verslo klientams. Paslaugų spektras apima šviesolaidinį ir „Wi-Fi“ internetą, kompiuterinių darbo 
vietų priežiūrą, sistemų administravimą, debesų sprendimus ir kitas klientų poreikius atitinkančias IT paslaugas. 
UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ priklauso įmonių grupei „Penki kontinentai“, veikiančiai nuo 1992 m. 
Tai tarptautiniu mastu žinoma įmonių grupė, kurios sukurti produktai platinami 80-yje pasaulio šalių.

Kviečia atlikti praktiką
• Klientų aptarnavimo vadybininkas;
• Pardavimo projektų vadybininkas (IT paslaugų pardavimai, B2B)

Sąlygos
• Domėjimasis informacinių technologijų naujovėmis
• Kruopštumas, organizacingumas, žingeidumas, mandagumas ir patikimumas
• Geros anglų, rusų kalbų žinios
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Galimybė įsidarbinti

Kita
• Vadybos, administravimo, IT ir telekomunikacijų studijų programų studentams

Inga Astapenkova, Personalo administratorė
E. paštas: personalas@5ci.lt
Telefonas: (8 610) 64256
Internetas: www.penki.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:personalas@5ci.lt
http://www.penki.lt
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Apie
UAB „Sekasoft“ kompanija, kuria ir diegia veiklos organizavimo, skaitmeninio turinio, procesų ir dokumentų valdymo 
sprendimus, panaudojant Microsoft SharePoint ir IBM Domino kompiuterizuoto bendradarbiavimo technologijas. 

Kviečia atlikti praktiką
• Multimedijos specilistą (-ę)
• Front end programuotoją

Sąlygos
• Pageidautina, kad studentas turėtų programavimo pagrindus, jį domintų programavimo technologijos (Front 

end programuotojui)
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Galimybė įsidarbinti
• Galimybė tobulėti
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu
• Sudaromos trišalės sutartys

Sandra Kazulienė, Biuro vadovė
E. paštas: personalas@sekasoft.com
Telefonas: 867479202
Internetas: www.sekasoft.com
Facebook: https://lt-lt.facebook.com/uabsekasoft/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:personalas@sekasoft.com
http://www.sekasoft.com
https://lt-lt.facebook.com/uabsekasoft
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Apie
„SEOHelis” - ilgametę patirtį turinti digital marketingo agentūra. Profesionalų komanda vieningai dirba įgyvendama 
didžiausių Lietuvos prekinių ženklų SEO, Google Ads strategijas ir padeda siekti užsibrėžtų verslo tikslų. Veržli, 
pozityviai nusiteikusi ir naujų idėjų nestokojanti komanda kviečia prisijungti visus, kurie nori tobulėti, augti ir… 
užvaldyti digital marketingo pasaulį! 

Kviečia atlikti praktiką
• Tekstų rašytojas (-a)

Sąlygos
PRISIJUNK PRIE MŪSŲ, JEIGU: 
• Gerai moki anglų kalbą
• Gali pasigirti gerais kompiuterinio raštingumo įgūdžiais (mes tikime, kad gali!)
• Įvairaus pobūdžio tekstų kūrimo procesai Tau kelia didelį susidomėjimą. Na, arba labai tikiesi apie juos sužinoti 

dar daugiau įdomių dalykų
• Tiek dirbdamas individualiai, tiek komandoje jautiesi puikiai ir sieki tobulėjimo
• Esi atsakingas, kūrybingas bei atidus detalėms
• Esi darbštus ir sugebi greitai susirasti bei apdoroti naują informaciją
• Galėtum sukurti sklandų, patrauklų tekstą įvairiausiomis temomis, nes juk kūrybiniai procesai yra Tavo 

pašaukimas! 

KĄ SIŪLOME MES? Be šilto priėmimo į „SEO Helis“ šeimą ir galimybės tapti draugiškos, linksmos komandos dalimi, 
siūlome: 
• Lankstų grafiką
• Įdomią praktiką su trišalės sutarties sudarymu
• Galimybę įsidarbinti ir dar ilgai mėgautis kūrybiniu tekstų rašymo procesu
• Galimybę įgyti naudingos patirties ir kasdien tobulėti
• Malonią atmosferą ir nuotykių pilną kasdienybę kartu su mumis

Karolina Galginė, SEO skyriaus vadovė
E. paštas: karolina@seo.lt
Telefonas: 867559967
Internetas: https://www.seohelis.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/helisplay/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:karolina@seo.lt
https://www.seohelis.lt
https://www.facebook.com/helisplay
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Apie
Esame Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams nuo 1992 m. Šiaulių 
bankas turi 62 teritorinius padalinius, kurie veikia 37-iuose miestuose visuose šalies regionuose. Nuolat ir sparčiai 
auginame vieningų bei kūrybingų profesionalų komandą. Ambicingi tikslai, kasdieniai iššūkiai, noras mokytis mums 
generuoja sėkmę. Kokie mes? Greiti, dirbame kokybiškai bei paprastai ir realizuojame save, nes čia darome viską patys. 
Lietuvoje kuriame finansinius produktus bei paslaugas, tradicijas ir savo kultūrą. Kuo tikime? Savo žmonėmis! Šiaulių 
banko grupėje – daugiau nei 800 darbuotojų, tačiau visi mes – vienas bankas, viena komanda. Tikime partneryste ir ją 
kuriame – tiek tarp kolegų, tiek su klientais. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika  visoje Lietuvoje veikiančiuose banko padaliniuose ir klientų aptarnavimo skyriuose

Sąlygos
• Mūsų vienos šaknys. Teikdami finansines paslaugas, kuriame Lietuvos žmonių ir verslo gerovę bei augame kartu
• Mums svarbu - pagarba, pasitikėjimas, atsakomybė, profesionalumas
• Lankstus grafikas
• Galimybė įsidarbinti

Kita
• Praktikos laikas – puiki galimybė tau susipažinti su banko veikla ir jame dirbančiais žmonėmis, pamatyti kaip 

ir kuo mes gyvename kasdien. Siūlome tau išnaudoti šį laiką savęs pažinimui. Pasistengsime padėti tau atrasti 
tavo stipriąsias puses, supažindinti su įvairiomis sritimis, kad  galėtum racionaliau įsivertinti savo karjeros ir 
ateities planus.  Tai puiki galimybė save parodyti. Praktiką banke kviečiame atlikti matematikos, ekonomikos, 
informacinių technologijų, verslo administravimo, apskaitos ir finansų, teisės, rinkodaros ir kt. specialybių 
studentus. Laukiame atsakingų, drąsių, pozityvių, motyvuotų, norinčių tobulėti ir dirbti banke, jaunų žmonių. 
Tokius žmones mes pastebime ir prisimename. Atsiradus laisvai darbo vietai praktikos eigoje arba po jos gali 
tikėtis mūsų skambučio!

Laura Juodzevičienė, Personalo departamentas
E. paštas: karjera@sb.lt
Telefonas: 868675338
Internetas: www.sb.lt
Facebook: www.facebook.com/siauliubankas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipVisą laikąVisa Lietuva

mailto:karjera@sb.lt
http://www.sb.lt
http://www.facebook.com/siauliubankas
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Apie
Šv.Antano dienos centras yra nevyriausybinė organizacija, steigėjai yra privatus asmuo ir religinė organizacija. 
Pagrindinės veiklos yra : Vaikų (7-18 metų) iš socialiai remtinų ir krizes išgyvenančių šeimų dienos centras ir 
kompleksinės paslaugos krizes patyrusioms šeimoms: vaikams ir tėvams. Individualios ir grupinės psichologo ir 
socialinio darbuotojo konsultacijos.Taip pat organizuojamos vaikų ir šeimų stovyklos. 

Kviečia atlikti praktiką
• Dienos centro praktikantas (-ė)

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu
• Galimybė tobulėti
• Sudaromos trišalės sutartys

Margarita Lizdenytė, Direktorė
E. paštas: sv.antanodc@gmail.com
Telefonas: 867121608
Internetas: www.svantanodc.lt
Facebook: https://www.facebook.com/%C5%A0v-Antano-
dienos-centras-191219997579112/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKretinga

http://Šv.Antano
http://konsultacijos.Taip
mailto:sv.antanodc@gmail.com
http://www.svantanodc.lt
https://www.facebook.com
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Apie
Tai pirmoji lietuviška atvykstamojo turizmo kelionių agentūra įsikūrusi Maltos saloje. Įmonė specializuojasi kelionių 
organizavimo, nekilnojamojo turto prekybos ir įdarbinimo paslaugų srityse.

Kviečia atlikti praktiką
• Vadovo asistentas (-ė)

Sąlygos
• Pagrindinės atsakomybės:  Pagalba vadovui rengiant pasiūlymus klientams bei bendraujant su verslo 

partneriais; Duomenų bazės priežiūra ir naujų kontaktų užmezgimas; Reklamos ir rinkodaros planų rengimas 
bei įgyvendinimas; Ekskursijų ir turų pardavimai; Sklandaus biuro darbo užtikrinimas ir priežiūra

• Įmonė ieško komunikabilaus, lankstaus, gebančio planuoti ir organizuoti, modernaus bei šiuolaikiško komandos 
nario. Kviečiami įvairių studijų krypčių ir pakopų studentai

• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys

Tomas Mikalauskas, Vadovas
E. paštas: info@tomas-intl.com
Telefonas: 35679643151
Internetas: www.visitmalta.lt / www.tomas-intl.com
Facebook: www.facebook.com/TomasIntl

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiMalta

http://tomas-intl.com
http://www.visitmalta.lt
http://www.tomas-intl.com
http://www.facebook.com/TomasIntl
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Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Apie
Transcom – vienas lyderiaujančių pasaulyje kontaktų centrų, teikiantis profesionalias klientų aptarnavimo, pardavimų, 
techninės pagalbos, skolų valdymo paslaugas. Transcom veikia 20-yje pasaulio šalių. Įmonė dirba su didžiausiomis 
įmonėmis/žinomiausiais prekiniais ženklais iš energetikos, finansų, logistikos, paslaugų, turizmo bei kitų sektorių. 
Transcom visame pasaulyje dirba daugiau nei 29 000 darbuotojų, kuriančių išskirtinę Klientų patirtį kasdien.

Kviečia atlikti praktiką
• Žmogiškųjų išteklių skyriuje

Sąlygos
• Ieškomas žmogus, kupinas entuziazmo ir norintis tobulėti! Jei manai, kad būtent toks ir esi, tuomet prisijunk 

ir būk atsakingas už: atrankų organizavimą ir vykdymą (darbo skelbimų ruošimas bei talpinimas, CV atranka, 
interviu su kandidatais); įdarbinimo bei kitų dokumentų administravimą; bendravimą su įmonės darbuotojais; 
kitas administracines ir organizacines užduotis.

• Praktikos trukmė 2 arba 3 mėn. (30 arba 40 valandų per savaitę). 
• Praktika atliekama pagal dvišalę arba trišalę sutartį.

Odeta Kulikauskaitė, Vyr. personalo specialistė
E. paštas: darbas.kaunas@transcom.com
Telefonas: 868901224
Internetas: www.transcom.com/en
Facebook: www.facebook.com/TranscomLithuania/

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:darbas.kaunas@transcom.com
http://www.transcom.com/en
http://www.facebook.com/TranscomLithuania
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Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Apie
Transparency International Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos „Transparency International“ 
padalinys. Mūsų tikslas - skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje.

Kviečia atlikti praktiką
• TILS praktikantas

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Galimybė tobulėti
• Sudaromos trišalės sutartys

Ingrida Kalinauskienė, Programų vadovė
E. paštas: ingrida@transparency.lt
Telefonas: 852126951
Internetas: www.transparency.lt
Facebook: www.facebook.com/tilietuva/

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:ingrida@transparency.lt
http://www.transparency.lt
http://www.facebook.com/tilietuva
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Apie
Uždaroji dizaino ir leidybos AB „KOPA“ – moderni, patikima, lyderiaujanti komercinės spaudos spaustuvė, turinti 
daugiau nei 25-ių metų patirtį, savo klientams visame pasaulyje siūlanti unikalius spaudos sprendimus. Įmonė nuolat 
tobulina darbuotojų kvalifikaciją, procesus ir technologijas.

Kviečia atlikti praktiką
• Rinkodaros skyriuje (e-spaustuvė, jos specifika ir aptarnavimas, e-rinkodara)
• Pardavimų skyriuje (Prancūzijos, Vokietijos, Skandinavijos ir kt. rinkų plėtra, prancūzų, vokiečių, danų ar kt. 

užsienio kalbas mokantiems studentams)
• Reprocentre (Failų paruošimas spaudai, tikrinimas, koregavimas, maketavimas, spaudos darbų paruošimas 

spaudai, reklamos technologijos)

Sąlygos
• Praktikos metu turėsite galimybę susipažinti su spaustuvės veikla, specifika, produktais, jų gamybos 

technologijomis, projektų tikslais, uždaviniais
• Išbandysite savo jėgas kuriant, parduodant paslaugą, išnaudosite savo kūrybinį potencialą atliekant paskirtus 

darbus
• Įgysite neįkainojamą žinių bagažą, kuris pagelbės ateičiai
• Turėtumėte būti taktiškas, motyvuotas, siekiantis ne tik išgirsti, bet ir išmokti
• Mes tikimės, jog turite gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius ir norite tobulėti
• Kviečiame motyvuotus praktikantus, kuriems svarbu ne tik klausytis, bet ir išbandyti
• Sudarome trišales sutartis

Rūta Razmislevičienė, Personalo specialistė
E. paštas: personalas@kopa.lt
Telefonas: 869042777
Internetas: www.kopa.lt
Facebook: https://www.facebook.com/SpaustuveKOPA/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:personalas@kopa.lt
http://www.kopa.lt
https://www.facebook.com/SpaustuveKOPA
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Apie
Vilijampolės socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą neįgaliems vaikams ir jaunimui, kai jie yra likę be tėvų globos 
ar dėl susidariusių aplinkybių negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų 
priežiūra. Globos namų misija – sudaryti vaikams ir suaugusiems jaukią ir saugią aplinką gyventi, visuomet saugoti ir 
ginti jų teises bei interesus, atstatyti ir ugdyti jų gebėjimus patiems pasirūpinti savimi ir padėti sėkmingai integruotis 
į visuomenę. 

Kviečia atlikti praktiką
• Socialinis darbas (socialinis darbas su negalią turinčiais vaikais ar jaunimu)
• Kūrybinės industrijos (renginių organizavimas)
• Mokomoji pedagogika (šokis, dailė, muzika)

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Sudaromos trišalės sutartys
• Galimybė įsidarbinti
• Galimybė tobulėti
• Studentai, pasirinkę praktiką Vilijampolės socialinės globos namuose supažindinami su globos namų veikla ir 

gali savarankiškai apsispręsti, su kuria klientų grupe, nori atlikti praktiką

Kita
• Socialinio darbo, kūrybinių industrijų bei mokomosios pedagogikos studentams

Agnė Sucilienė, Dienos socialinės globos padalinio vadovė
E. paštas: agne.suciliene@vilijampolessgn.lt
Telefonas: 863371357
Internetas: www.vilijampolessgn.lt
Facebook: https://www.facebook.com/vilijampolessgn

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:agne.suciliene@vilijampolessgn.lt
http://www.vilijampolessgn.lt
https://www.facebook.com/vilijampolessgn
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Apie
Tarptautinis Kauno kino festivalis Lietuvoje rengiamas nuo 2007 m. ir yra svarbiausias kino renginys Kaune. 2019 m. 
Tarptautinis Kauno kino festivalis bus organizuojamas dvyliktąjį kartą ir Kaune vyks rugsėjo 26 – spalio 6 d. Festivalio 
metu žiūrovams pristatomi Lietuvos autorių režisūriniai debiutai, premjeros ir tarptautinio pripažinimo sulaukę kino 
filmai. Festivalis sulaukia tarptautinių svečių ir tarptautiniu mastu garsių Lietuvos kūrėjų – režisierių, kino muzikos 
kompozitorių, kino kritikų, aktorių. Festivalio metu nuolat organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, paskaitos ir diskusijos. 

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingo specialistą
• Komunikacijos specialistą
• Rinkodaros specialistą
• Viešųjų ryšių specialistą

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu
• Sudaromos trišalės sutartys

Kristina Bliznec, L.e.p. direktorė
E. paštas: kristina.bliznec@kinofestivalis.lt
Telefonas: 37067832246
Internetas: https://www.kinofestivalis.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kinofestivalis.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas
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Apie
Vytauto Didžiojo karo muziejus suteikia galimybę aktyviems, motyvuotiems, atsakingiems, žingeidiems studentams 
atlikti praktiką. Praktikantai turi galimybę susipažinti su muziejaus veikla, gauti darbo institucijoje patirties, pagilinti 
karybos istorijos žinias, realizuoti savo idėjas. Studentai gali prisidėti kuriant edukacines programas, organizuojant 
renginius, įgauti patirties dirbant muziejaus fonduose ar restauracinėse dirbtuvėse. Praktiką gali atlikti istorijos ir 
paveldosaugos programų studentai. Taip pat praktiką gali atlikti kūrybinių industrijų, viešųjų ryšių ar komunikacijos 
studijų studentai. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika įvairiuose muziejaus skyriuose

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys

Laura Rimkutė-Šimaitė, Kultūrinės veiklos vadybininkė
E. paštas: laura.rimkute@kam.lt
Telefonas: 837222847
Internetas: www.vdkaromuziejus.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/vytautodidziojo.
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Apie
Ligoninės veiklos paskirtis – teikti kokybiškas, saugias, efektyvias, savalaikes, lygiateisiškas, patikimas, orientuotas 
į pacientų bei visuomenės lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas medicininės reabilitacijos, ligų profilaktikos ir 
diagnostikos srityse. Reabilitacijos tikslas yra grąžinti dalį ar visas paciento fizines, jutimines, pažintines galimybes, 
kurios buvo pažeistos dėl ligos ar kito pažeidimo. Reabilitacija padeda pacientams įveikti negalią, kuri nepasiduoda 
vien medikamentiniam ar chirurginiam gydymui. Reabilitacijos metu pacientas skatinamas padaryti, kiek galima 
daugiau dėl savęs ir tapti šio proceso žinovu. 

Kviečia savanoriauti
• Medicinos psichologas

Sąlygos
• Kartu su medicinos psichologu konsultuoti pacientus, vesti grupinius ir individualius užsiėmimus. Sudaryti ir 

įgyvendinti paciento psichologinės pagalbos planą
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Galimybė įsidarbinti
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys

Alina Skinderienė, Personalo ir dokumentų 
administravimo skyriaus vedėja
E. paštas: personalas@abromiskes.lt
Telefonas: 868786109
Internetas: www.abromiskes.lt
Facebook: https://www.facebook.com/abromiskiu.
reabilitacijos.ligon

Savanorystės
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Apie
VšĮ Actio Catholica Patria – viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, aktyviai veikianti nuo 1991 m. ir 
teikianti jauniems žmonėms socialines bei kultūrines paslaugas. Pagrindinis organizacijos tikslas yra „savarankiškam 
gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“. Savarankiškumas suprantamas kaip būsena, kai žmogus sugeba pasirūpinti 
savimi bei jo aplinkoje esančiais žmonėmis ir yra laimingas kaip individas bei bendruomenės narys. VšĮ „Actio 
Catholica Patria“ centrai: atviras jaunimo centras „Vartai“, Savanorių centras, savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“, 
metodinis centras. 

Kviečia savanoriauti
• Veikla Atviro jaunimo centre „Vartai“: saugaus užimtumo organizavimas
• Veikla „A.C.Patria“ Savanorių centre

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys
• Savanoriauti kviečiami socialinio darbo, psichologijos, viešųjų ryšių, komunikacijos sričių studentai

Kristina Mačiulytė, Vadovė
E. paštas: vadove.patria@gmail.com
Telefonas: 860019550
Internetas: http://www.patria.lt/
Facebook: www.facebook.com/AC-
PatriaSAVANORI%C5%B2-CENTRAS-
VOLUNTEERCENTRE-372460505252/,  www.facebook.
com/ajcvartai
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Apie
Advokatų profesinė bendrija „Būdvytis ir partneriai“ specializuojasi verslo teisės ir ginčų sprendimo srityje. Bendrijos 
advokatai turi ilgametę patirtį sprendžiant įvairias verslo problemas, pertvarkant, įsigyjant, parduodant juridinius 
asmenis, sudarant kompleksinius sandorius, atstovaujant klientus verslo ir mokestinių ginčų sprendime. 

Kviečia savanoriauti
• Advokato ir/arba advokato padėjėjo asistentas (-ė)

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės arba trišalės sutartys
• Galimybė tobulėti
• Galimybė įsidarbinti
• Atsakingumas, kruopštumas, puikūs raštvedybos įgūdžiai

Andrius Būdvytis, Advokatas
E. paštas: info@budvytis.eu
Telefonas: 868790090
Internetas: http://www.budvytis.eu
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Apie
2017-ųjų metų pradžioje Kaunui ir Kauno rajonui suteiktas 2022-ųjų Europos kultūros sostinės vardas. Drauge 
su įvairiomis kultūros organizacijomis, menininkais, kūrybininkais Kaunas2022 komanda kurs bekraštę ir besienę 
programą ,pavadintą „Šiuolaikinė sostinė“. Visas laikas iki 2022-ųjų – tai mūsų bendra kelionė „iš laikinosios į 
šiuolaikinę“. 

Kviečia savanoriauti
• Bet kurių kalbų filologija (reikalingi visų užsienio kalbų vertėjai žodžiu ir raštu, tekstų redaguotojai)
• Viešoji komunikacija (reikalingi gerai rašantys, fotografuojantys, filmuojantys ir turintys tam skirtą įrangą, 

mokantys dirbti su socialinių tinklų bei tinklapių turiniu)
• Reikalingi vairavimo teises bei automobilius turintys savanoriai
• Taip pat yra kitų įvairių veiklų

Sąlygos
• Geri anglų, rusų, vokiečių kalbų įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Nurodytos sąlygos yra privalumas, bet ne būtinybė

Marija Pulokaitė, Savanorių koordinatorė
E. paštas: marija@kaunas2022.eu
Telefonas: 865628206
Internetas: https://kaunas2022.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/kaunas2022/
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Apie
Tai bendruomenė, vienijanti suaugusius asmenis su intelekto negalia ir be jos, siekianti puoselėti kiekvieno asmens 
orumą. Bendruomenėje svarbūs draugiški tarpasmeniniai santykiai, dvasingumas, profesionali pagalba asmenims 
su negalia bei žinios apie asmenų su negalia vertę skleidimas visuomenėje. Darbo dienomis savanoriai kartu su 
asistentais ir bičiuliais (taip šioje bendruomenėje vadinami asmenys su negalia) kartu gamina molio ir veltinio 
dirbinius, žvakes, muilus, atvirukus, dirba virtuvėje ir darže, vyksta į renginius. Vakarais ir savaitgaliais vyksta įprastas 
namų gyvenimas, vystama į renginius ir išvykas. 

Kviečia savanoriauti
• Dirbtuvių savanoriai
• Gyvenimo namų savanoris

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Laukiami socialinių mokslų studentai

Ugnė Gudelytė, Dirbtuvių vadovė
E. paštas: ugnegudelyte@gmail.com
Telefonas: 867219873
Internetas: http://www.kaunoarka.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kauno.arka/
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Apie
Kauno bienalė – didžiausias, ilgiausiai trunkantis, daugiausiai lankytojų pritraukiantis šiuolaikinio meno festivalis Lietuvoje, nuo 2015 
m. įtrauktas į pasaulio bienalių žemėlapį. Nuo 1997 m. Kauno bienalė išaugo į didžiausią Baltijos šalyse šiuolaikinio meno renginį, 
kuriame kas dvejus metus pristatomos tarptautinės šiuolaikinio vizualaus meno parodos. 2019 m. birželio 7 d. bus atidaryta 12-oji 
Kauno bienalė.  Šiemet Kauno bienalės struktūra grįsta bendra-kuratorystės metodu ir kuriama kylančių kuratorių komandos: Elisabeth 
Del Prete (Italija / Didžioji Britanija), Daniel Robert Milnes (Didžioji Britanija / Vokietija),  Lydia Pribišova (Slovakija), Neringa Stoškutė 
(Lietuva) ir Alessandra Troncone (Italija), vadovaujama konsultuojančio kuratoriaus Lewis Biggs (Didžioji Britanija). 12-oji Kauno bienalė 
PO IŠVYKIMO | PRIEŠ ATVYKSTANT tyrinėja kelionę plačiąja prasme, tarpinę būseną, procesus ir metaforas, Kauno daugiasluoksnius 
kontekstus ir kultūrinį identitetą. Šių metų birželio 7-ąją atidaroma paroda apjungs viešąsias ir parodines erdves nusidriekdama Kauno 
traukinių stotyje ir jos prieigose, Ramybės parke, Kauno paveikslų galerijoje. Parodą PO IŠVYKIMO | PRIEŠ ATVYKSTANT sudarys 26 
menininkų darbai, iš kurių net 11 - sukurti specialiai Kaunui. Festivalio metu bus įgyvendinama ir edukacinė programa kviečianti 
Lietuvos ir užsienio meno specialistus, menu besidominčius miestiečius ir jo svečius, šeimas, moksleivius, studentus bei senjorus 

susipažinti su šiuolaikiniu menu. 

Kviečia savanoriauti
• Parodų instaliavimas / išinstaliavimas
• Ekspozicijų priežiūra ir saugojimas
• Edukacinės programos planavimas ir įgyvendinimas
• Viešinimas ir sklaida
• Festivalio atidarymo komanda

Sąlygos
• Komunikabilumas ir meilė menui labai pravers
• Pageidautina ugdymo mokslų, kultūros ir turizmo vadybos, meno istorijos ir kritikos studijų krypčių studentai (Edkukacinės 

programos planavimas ir įgyvendinimas)
• Laukiami viešosios komunikacijos studentai (Viešinimo ir sklaidos veiklos)
• Festivalio atidarymo fotografavimas, lankytojų srautų valdymas, svečių pasitikimas
• Geri anglų kalbos įgūdžiai (Ekspozicijų priežiūros ir saugojimo veiklos, Viešinimo ir sklaidos veiklos, Festivalio atidarymo 

komanda)
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai (Edukacinės programos planavimo ir įgyvendinimo ir Viešinimo ir sklaidos veiklos)
• Galimybė savanoriauti nuotoliniu būdu (Viešinimo ir sklaidos veiklos)
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys

Kotryna Žemaitytė, Direktorė
E. paštas: kotryna@biennial.lt
Telefonas: 860614370
Internetas: https://bienale.lt/2019/
Facebook: https://www.facebook.com/kaunas.biennial/
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Apie
Organizacija užsiima Kauno marių regioninio parko priežiūra, gamtos, kultūros vertybių išsaugojimu, vykdo gamtos 
stebėseną, organizuoja edukacinę veiklą ir įvairius kultūrinius, gamtotvarkinius renginius. 

Kviečia savanoriauti
• Pagalba vykdyti teritorijos apžiūrą, infrastruktūros (informacinių stendų, lentinių takų, poilsiaviečių) priežiūrą, 

lankytojų monitoringą, padėti vesti ir organizuoti edukacines programas, renginius, stovyklas vaikams

Sąlygos
• Galimybė tobulėti
• Lankstus grafikas

Evaldas Makrickas, Vyr. specialistas
E. paštas: e.makrickas@kaunomarios.lt
Telefonas: 869315330
Internetas: http://kaunomarios.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
Kauno-mari%C5%B3-regioninio-parko-
direkcija-149180528480059/
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Apie
Kauno miesto muziejus tyrinėja ir pasakoja apie Kauno istoriją, kultūrą ir žymias asmenybes. Muziejų sudaro penki 
skyriai - Rotušės, Pilies, Tautinės muzikos, M. ir K. Petrauskų bei J. Gruodžio skyriai. Kauno miesto muziejus atkurtas 
Kauno miesto tarybos 2005 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-535, kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga. Lankytojams 
duris muziejus atvėrė 2008 m. vasario 15 d. 

Kviečia savanoriauti
• Muziejaus lankytojų aptarnavimas
• Muziejaus parodų ir ekspozicijų pristatymas bei priežiūra
• Muziejaus veiklos viešinimas ir sklaida
• Savanorystė muziejaus renginių metu

Sąlygos
• Galimybė dirbti pagrindinių valstybinių švenčių dienomis (Savanorystė muziejaus renginių metu)
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Sudaromos dvišalės sutartys
• Galimybė savanoriauti nuotoliniu būdu (Muziejaus veiklos viešinimas ir sklaida)

Vėjūnė Sudarytė, Edukacinių programų koordinatorė
E. paštas: v.sudaryte@kaunomuziejus.lt
Telefonas: 861701059
Internetas: https://kaunomuziejus.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
KaunoMiestoMuziejus/
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Apie
Tai visuomeninė organizacija, dirbanti su moterimis ir moterų labui. Tiklsas - pagerinti moterų padėtį Lietuvoje, 
sprendžiant jų užimtumo, verslo kūrimo bei plėtros, moterų lyderių ugdymo bei viešosios politikos įtakojamo moterų 
lygiateisiškumo klausimais problemas. 

Kviečia savanoriauti
• Nacionalinių ir tarptautinių projektų rašymas.
• Centro vykdomų paslaugų marketingas
• Užimtumo, diskriminacijos problemų tyrimų, publikacijų ruošimas ir viešinimas
• Visuomenės švietimas lygių teisių klausimais

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Galimybė savanoriauti nuotoliniu būdu
• Sudaromos trišalės sutartys

Rasmina Čepkauskienė, Direktorė
E. paštas: rasmina@muic.lt
Telefonas: 861492630
Internetas: http://www.muic.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
KaunoMotersUzimtumoInformacijosCentras/
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Apie
Įstaiga turi ilgametę socialinio darbo praktikos organizavimo patirtį. Bendradarbiajama su švietimo įstaigomis 
priimant praktikantus. 

Kviečia savanoriauti
• Ilgalaikė ir trumpalaikė savanorystė

Sąlygos
• Komunikabilumas, empatija, kantrybė
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Galimybė savanoriauti nuotoliniu būdu
• Sudaromos dvišalės sutartys

Lina Kelertienė, Užimtumo specialistė
E. paštas: uzimtumas@kaunoseneliai.lt
Telefonas: 860020915
Internetas: http://kaunoseneliai.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
KaunoPanemunesSeneliai/
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Apie
Kauno Šv. Kazimiero progimnazija kūrybiškai augina sveiką, saugų ir sumanų vaiką. Siekdama plėtoti savitą mokymo(si) 
modelį, įgyvendinant kalbinį ugdymą, matematinio raštingumo, STE(A)M gebėjimų ugdymą 1-8 klasėse bei sudarant 
galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti geresnius ugdymo(-si) rezultatus, progimnazija pritaikė ugdymo turinį 
individualiems ugdymosi poreikiams, išplėtė ir organizavo papildomas veiklas. Tikslingai bei kūrybiškai panaudodama 
visas erdves edukaciniams tikslams, progimnazija mokiniams suteikia galimybes įgyti įvairesnes patirtis, skatinama ir 
palaikoma mokymosi motyvacija, sudaromos sąlygos mokinių užimtumui prieš pamokas, po pamokų, per pertraukas. 

Kviečia savanoriauti
• Užsienio k. studentus (anglų k., vokiečių k.)
• Gamtos mokslus studijuojančius studentus
• Informacines technologijas studijuojančius studentus
• Audiovizualinio meno studentus
• Kūrybinių industrijų studentus

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Motyvacija
• Žingeidumas
• Atsakingumas
• Noras tobulėti
• Sudaromos dvišalės arba trišalės sutartys

Filomena Beleškevičienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
E. paštas: filebel@yahoo.com
Telefonas: 862093024
Internetas: https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/
category/School/Kauno-%C5%A1v-Kazimiero-
progimnazija-221660781192827/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama individualiai 
(trukmė iki birželio 20 d.)Kaunas

mailto:filebel@yahoo.com
https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt
https://www.facebook.com/pages/category/School/Kauno
https://www.facebook.com/pages/category/School/Kauno
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Apie
Lietuvos fotomenininkų sąjunga atidarė Kauno fotografijos galeriją 1979 metais. Ilgainiui galerija tapo svarbia 
fotografijos institucija šalyje ir regione. Šiandien Kauno fotografijos galerijos veiklos apima parodas, rezidencijų 
programą, leidybą ir edukaciją. Svarbus siekis –pristatyti platų fotografijos meno spektrą – nuo klasikinės fotografijos 
iki konceptualių, eksperimentais su medija paremtų projektų. Vienas iš pagrindinių šios galerijos tikslų - pristatyti 
Lietuvos ir užsienio fotografų parodas vietinei auditorijai, įprasminti fotografų kūrybą leidinio formate ir rezidencijų 
programoje suteikti galimybes menininkams ir kuratoriams plėtoti ir kurti naujus projektus. 

Kviečia savanoriauti
• Asistavimas, darbas su menininkais, pagalba galerijoje

Sąlygos
• Galimybė įgyti žinių apie fotografų kūrybinį procesą
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Galimybė tobulėti
• Galimybė savanoriauti nuotoliniu būdu
• Lankstus grafikas

Gintarė Krasuckaitė, Kuratorė
E. paštas: gintare@kaunasgallery.lt
Telefonas: 869522424
Internetas: www.kaunasgallery.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Kaunasgallery.lt

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:gintare@kaunasgallery.lt
http://www.kaunasgallery.lt
https://www.facebook.com/Kaunasgallery.lt
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Apie
Didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines 
jaunimo organizacijų sąjungas. Šiuo metu LiJOT vienija 68 didžiausias nacionalinės ir regioninės jaunimo organizacijas, 
o tai – tūkstančiai jaunų žmonių po vienu skėčiu. LiJOT, būdama platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijų 
interesų atstovavimui bei iniciatyvoms, siekia jaunimui aktualių pokyčių. LiJOT siekia tapti svarbiausiu visuomenės, 
valdžios, verslo ir mokslo partneriu, įgalinant jauną žmogų kurti savo ir valstybės gerovę. 

Kviečia savanoriauti
• Ryšių su visuomene srityje
• Vertėjo ir tekstų kūrėjo srityje

Sąlygos
• Socialinių tinklų valdymas, internetinio puslapio administravimas; tekstų rašymas; informacinių, pilietinių 

kampanijų organizavimas; darbas su žiniasklaidos priemonėmis; komunikacijos planų valdymas; įvaizdžio 
kūrimas ir palaikymas (Ryšių su visuomene srityje)

• Metodinių įrankių, sesijų, skirtų jauniems žmonėms, vertimas; „Žinau viską“ portalo turinio generavimas (Vertėjo 
ir tekstų kūrėjo srityje)

• Puikios lietuvių ir užsienio kalbų žinios
• Kūrybiškumas
• Komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje
• Noras tobulėti

Julija Trumpickaitė, Ryšių su visuomene koordinatorė
E. paštas: informacija@lijot.lt
Telefonas: 869 586 398
Internetas: www.lijot.lt
Facebook: www.facebook.com/LiJOTorg/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Sudaroma galimybė 
dirbti nuotoliniu būdu TaipDerinama 

individualiaiVilnius

mailto:informacija@lijot.lt
http://www.lijot.lt
http://www.facebook.com/LiJOTorg
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Apie
Tarptautinės projektų vadybos asociacijos (IPMA) sertifikavimo paslaugų teikimas, projektų vadovų sertifikavimas 
pagal ICB4 metodiką. 

Kviečia savanoriauti
• Rinkodara  ir viešieji ryšiai
• Dizaino darbai
• Interneto svetainės administravimas

Sąlygos
• Rinkodara: rinkos tyrimai ir konkurencinės aplinkos vertinimas, prisidėjimas prie rinkodaros strategijos rengimo, 

reklaminių kampanijų planavimas ir vykdymas, soc. medijos kanalų koordinavimas, reklaminės medžiagos 
rengimas

• Viešieji ryšiai ir komunikacija: prisidėjimas prie viešųjų ryšių strategijos rengimo, bendradarbiavimo su 
žiniasklaida koordinavimas, pranešimų žiniasklaidai rengimas ir platinimas, naujienų ir tekstų interneto 
svetainei rengimas, renginių koordinavimas

• Dizaino darbai: firminio stiliaus kūrimas, interneto svetainės, reklaminės medžiagos  dizaino darbai
• Interneto svetainė:  tobulinimo įrankių parinkimas ir pritaikymas, SEO optimizacija, nuolatinis  informacijos 

atnaujinimas bei administravimas
• Pasirinktos savanorystės srities išmanymas ir noras tobulėti šioje srityje
• Galimybė prisidėti prie profesionalaus projektų valdymo kultūros populiarinimo Lietuvoje
• Galimybė nemokamai dalyvauti Lietuvos projektų vadybos asociacijos renginiuose ir plėsti savo kontaktų tinklą
• Lankstus grafikas / galimybė savanoriauti nuotoliniu būdu

Edmundas Gruzdys, Sertifikavimo centro vadovas
E. paštas: certification@lpva.lt
Telefonas: 868686826
Internetas: http://www.ipma.lt/sertifikavimas/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:certification@lpva.lt
http://www.ipma.lt/sertifikavimas
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Apie
Paslaugų teikimas pabėgėliams ir migrantams (darbo paieška, būsto paieška, visi kiti klausimai įsikuriant savivaldybėje, 
renginiai, bendruomenės kūrimas ir palaikymas) 

Kviečia savanoriauti
• Pagalba užsieniečiams įsisavinant lietuvių kalbą
• Renginiai centre inLT, taipogi lydėjimas užsieniečių šeimų į įvairias institucijas pvz. poliklinikas ir pan.

Sąlygos
• Geri anglų, rusų kalbų įgūdžiai
• Lankstus grafikas (galimybė savanoriauti šeštadieniais)
• Sudaromos dvišalės sutartys
• Galimybė tobulėti

Eglė Butvydė, Socialinė darbuotoja
E. paštas: egle.butvyde@redcross.lt
Telefonas: 865696766
Internetas: https://www.redcross.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/www.redcross.
lt/?ref=bookmarks

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip Taip6 mėnesiaiKaunas

mailto:egle.butvyde@redcross.lt
https://www.redcross.lt
https://www.facebook.com/www.redcross.lt/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/www.redcross.lt/?ref=bookmarks
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Apie
Nacionalinė teismų administracija. Daugiau informacijos www.teismai.lt 

Kviečia savanoriauti
• Savanoriai teisme

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti

Lina Lapėnaitė, Komuniakcijos specialistė
E. paštas: lina.lapenaite@teismai.lt
Telefonas: 868449036
Internetas: www.teismai.lt
Facebook: https://www.facebook.com/LietuvosTeismai/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiai

Visuose teismuose, kuriuose 
galima savanoriškai veikla

http://www.teismai.lt
mailto:lina.lapenaite@teismai.lt
http://www.teismai.lt
https://www.facebook.com/LietuvosTeismai
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Apie
„Maisto bankas“ – tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir dalinantis ją nepasiturinčiais žmonėmis 
besirūpinančioms organizacijoms. 

Kviečia savanoriauti
• Vairuotojas
• Vairuotojo pagalbininkas
• Paskutinės dienos galiojimo produktų rūšiuotojas
• Sandėlio koordinatorius

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Galimybė savanoriauti nuotoliniu būdu

Eglė Grigaitytė, Savanorių koordinatorė
E. paštas: egle@maistobankas.lt
Telefonas: 868348418
Internetas: http://www.maistobankas.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/maistobankas/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:egle@maistobankas.lt
http://www.maistobankas.lt
https://www.facebook.com/maistobankas
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Apie
VšĮ „Miegantys drambliai“ – tai ne pelno siekianti organizacija, veikianti Kaune jau beveik 10 metų. Organizacija 
aktyviai plėtoja olimpinę laipiojimo sporto šaką, aktyvų bei prasmingą laisvalaikį, sveiką gyvenimo būdą ir neformalųjį 
mokymąsi. Organizacijos tikslas - kurti stiprią ir sąmoningą bendruomenę, kurioje būtų gera kartu augti bei tobulėti, 
kur laukiami visi, nepaisant jų amžiaus, tautybės ar negalios. „Miegantys drambliai“ glaudžiai bendradarbiauja su 
kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir įgyvendina įvairias socialines iniciatyvas. 

Kviečia savanoriauti
• Socialinį darbuotoją
• Darbas su socialiniais tinklais, klipų kūrimas

Sąlygos
• Lankstu grafikas
• Galimybė įsidarbinti
• Galimybė tobulėti

Kita
• Pagalba laisvalaikio ir sporto užsiėmimuose su asmenimis, turinčiais fizinę bei protinę negalią, ir 

vaikais,patiriančiais socialinę atskirtį
• Iš savanorio tikimasi, kad jis yra motyvuotas, atsakingas, turi neišsenkančios kantrybės, nestokoja šypsenų, 

svajonių ir kūrybiško polėkio, nebijo klysti ir mokytis, mėgsta dirbti komandoje ir pasiekti užsibrėžtų rezultatų 
drauge.

Eglė Rušinskaitė, Vadovė
E. paštas: sinfo@laipiojimocentras.lt
Telefonas: 865023868
Facebook: www.facebook.com/vsimiegantysdrambliai/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipVisus metusKaunas

mailto:sinfo@laipiojimocentras.lt
http://www.facebook.com/vsimiegantysdrambliai
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Apie
Šv.Antano dienos centras yra nevyriausybinė organizacija, steigėjai yra privatus asmuo ir religinė organizacija. 
Pagrindinės veiklos yra : Vaikų (7-18 metų) iš socialiai remtinų ir krizes išgyvenančių šeimų dienos centras ir 
kompleksinės paslaugos krizes patyrusioms šeimoms: vaikams ir tėvams. Individualios ir grupinės psichologo ir 
socialinio darbuotojo konsultacijos.Taip pat organizuojamos vaikų ir šeimų stovyklos. 

Kviečia savanoriauti
• Dienos centro savanoriai

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Galimybė savanoriauti nuotoliniu būdu
• Galimybė tobulėti
• Sudaromos trišalės sutartys

Margarita Lizdenytė, Direktorė
E. paštas: sv.antanodc@gmail.com
Telefonas: 867121608
Internetas: www.svantanodc.lt
Facebook: https://www.facebook.com/%C5%A0v-Antano-
dienos-centras-191219997579112/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKretinga

http://Šv.Antano
http://konsultacijos.Taip
mailto:sv.antanodc@gmail.com
http://www.svantanodc.lt
https://www.facebook.com
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Apie
Tai pirmoji lietuviška atvykstamojo turizmo kelionių agentūra įsikūrusi Maltos saloje. Įmonė specializuojasi kelionių 
organizavimo, nekilnojamojo turto prekybos ir įdarbinimo paslaugų srityse. 

Kviečia savanoriauti
• Vadovo asistentas (-ė)

Sąlygos
• Pagrindinės atsakomybės:  Pagalba vadovui rengiant pasiūlymus klientams bei bendraujant su verslo 

partneriais; Duomenų bazės priežiūra ir naujų kontaktų užmezgimas; Reklamos ir rinkodaros planų rengimas 
bei įgyvendinimas; Ekskursijų ir turų pardavimai; Sklandaus biuro darbo užtikrinimas ir priežiūra

• Įmonė ieško komunikabilaus, lankstaus, gebančio planuoti ir organizuoti, modernaus bei šiuolaikiško komandos 
nario. Kviečiami įvairių studijų krypčių ir pakopų studentai

• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutarys

Tomas Mikalauskas, Vadovas
E. paštas: info@tomas-intl.com
Telefonas: 35 679 643 151
Internetas: www.visitmalta.lt / www.tomas-intl.com
Facebook: https://www.facebook.com/TomasIntl

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiMalta

http://tomas-intl.com
http://www.visitmalta.lt
http://www.tomas-intl.com
https://www.facebook.com/TomasIntl
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Apie
Transparency International Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos „Transparency International“ 
padalinys. Mūsų tikslas - skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje. 

Kviečia savanoriauti
• TILS savanoris

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Galimybė tobulėti
• Sudaromos trišalės sutartys

Ingrida Kalinauskienė, Programų vadovė
E. paštas: ingrida@transparency.lt
Telefonas: 862126951
Internetas: www.transparency.lt
Facebook: www.facebook.com/tilietuva/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:ingrida@transparency.lt
http://www.transparency.lt
http://www.facebook.com/tilietuva
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VDU Karjeros centras
S. Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas 

El. paštas: karjera@vdu.lt
Telefonas: (8 37) 327 983

www.karjera.vdu.lt

VMU Career Centre
S. Daukanto str. 27-301, LT-44249 Kaunas

E-mail: career@vdu.lt 
Phone: +370 37 327 983

www.career.vdu.lt

mailto:karjera@vdu.lt
http://www.karjera.vdu.lt
mailto:karjera@vdu.lt
http://www.career.vdu.lt
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