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Siekiant iš arčiau pažvelgti į  pataisos pareigūno profesiją ir

jaunąją kartą supažindinti su jos reikšme visuomenei, š.  m. vasario

mėn. vykusioje didžiausioje tarptautinėje žinių ir studijų parodoje

Lietuvoje ir Baltijos šalyse, susilaukiančioje daug visuomenės,

moksleivių bei studentų dėmesio „Studijos 2020“, Kalėjimų

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Mokymo centras visus kvietė rinktis išskirtinę pataisos pareigūno

profesiją, reikalaujančią atsakomybės, motyvacijos, supratimo,

sudėtingose situacijose - lyderio savybių. Įgyvendinti KDMC

dalyvavimo parodoje tikslą - dalyviams pristatyti ne visada

visuomenei matomą, tačiau ne mažiau svarbią, dinamišką bei

stipraus charakterio reikalaujančią tarnybą bausmių vykdymo

sistemoje, padėjo atvykę Kauno nepilnamečių tardymo

izoliatoriaus-pataisos namų, Marijampolės, Vilniaus ir Alytaus

pataisos namų pareigūnai bei Lietuvos probacijos tarnybos

specialistai,  kurie papasakojo apie savo darbo kasdienybę. Viso

renginio metu buvo siekiama sukurti pozityvią bendrą erdvę

dialogui, kurioje vyktų nuomonių pasiketimas, būtų atsakoma į

iškilusius klausimus ir megztųsi tolimesnis ryšys padedant

jaunuoliams formuoti savo ateitį.  
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Parodos lankytojai taip pat turėjo galimybę gyvai pamatyti ir apžiūrėti Lietuvos probacijos

tarnybos naudojamą įrangą – elektroninę apykoję, sužinoti apie probuojamųjų asmenų

teises ir pareigas, susipažinti su šios tarnybos veikla. Atsirado ir daug norinčių pasimatuoti

interaktyvią pataisos pareigūno uniformą ir trumpam įsijausti į pataisos pareigūno

vaidmenį.
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Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga Vasario 16 - ąją, Mokymo centro

kursantai ir darbuotojai kartu išreiškė pilietinę atsakomybę savanoriaudami

Signatarų namuose, kuriuose 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas

nepriklausomos Lietuvos Valstybės atkūrimo Aktas. Sukurta praturtinančia

Lietuvos kelio į valstybingumą ekspozicija, pristatomos Lietuvos tautinės

savimonės ir to meto likimą lėmusios priežastys, pateikiama mažai tyrinėta

išeivijos lietuvių organizacijų medžiaga, rodanti apie finansinės, politinės

paramos svarbą valstybingumo atkūrimui. Įsitraukdami į savanorystę šią

svarbią Lietuvai dieną Signatarų namuose, KDMC kursantai ir darbuotojai

parodė pilietiškumą savo valstybei ir pagarbą Lietuvos signatarams.

 

ERDVĖ
D IALOGU I

Kursantai ir darbuotojai
savanoriavo Signatarų namuose

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo  dieną

Šiais metais švenčiant neeilines trisdešimtąsias Lietuvos Nepriklausomybės

atkūrimo dienos metines, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos Mokymo centre vyko Kovo 11 - osios minėjimas, kurio

metu prisiminti ir iš naujo įvertinti iššūkiai, su kuriais teko susidurti siekiant

nepriklausomos Lietuvos statuso bei susigrąžintos laisvės dėka įvykę pokyčiai,

kurie per pastaruosius metus atnešė ženklų Lietuvos valstybės augimą įvairiose

sferose. Šiuo minėjimu buvo apgalvota apie kiekvieno tautiečio indėlį, vidinę

stiprybę bei didžiąvimąsi savo nepriklausoma valstybe, kurioje kiekvienas laisvas

pavasaris primena apie didžią istoriją ir šviesesnę jos ateitį. 
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Kas motyvuoja rinktis neeilinę profesiją? Su kokiais

iššūkiais susiduria pataisos pareigūnas? Susidomėjusiems

pataisos pareigūno profesija dažnai kyla panašūs

klausimai. Kalėjimų departamento prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centrui

plėtojant aktualią ir įdomią informaciją, tokiu būdu

padedant stojantiems atsakyti į  su pataisos pareigūno

profesija susijusius klausimus - pristatome naują

iniciatyvą „Klausk pataisos pareigūno“, kurioje galėsite

užduoti klausimą šios profesijos atstovams ir žinovams. 

Kiekviename numeryje trumpai apžvelgsime kylančius

klausimus ir pateiksime atsakymus. Mūsų tikslas - keisti

nusistovėjusį požiūrį į  pataisos pareigūno profesiją ir

siekti,  kad jos aktualumas būtų pastebimas jaunųjų

žmonių tarpe. Drąsiai užduoti klausimus galite KDMC

tinklalapyje www.kdmc.lt prie kairėje pusėje esančios

„Klausimai“ skilties. 
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Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymus ir apribojimus dėl

paskelbto karantino, siekiant suvaldyti esamą situaciją, Mokymo centras

informuoja, kad iki balandžio 13 d. (imtinai) dirba ir vykdo mokymus  nuotoliniu

būdu. 

 

Pastebėtina, kad alternatyvaus bendradarbiavimo kūrimas bei palaikymas

skaitmeninėje erdvėje taps vis aktualesnis, o šio proceso eiga priklausys nuo

įsitraukimo galimybių. Taigi, tikėtina, kad ryšio plėtojimas paskatins

produktyvesnį nuotolinio mokymosi formos palaikymą ir užtikrinimą švietimo

įstaigose. 

 

Daugiau aktualios informacijos karantino laikotarpiu rasite mūsų internetiniame

puslapyje:  http://www.kaldep.lt/lt/kdmc/pradzios_puslapis.html.
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Svarbu:

Nuo šiol kviečiame daugiau susipažinti su Mokymo centro veikla, organizuojamais

renginiais ir pataisos pareigūno profesijos aktualijomis  iš mūsų naujienų dienoraščio. 

Sekite su KDMC susijusias naujoves kituose naujienlaiškio numeriouse.  Planuojamas

naujienlaiškių periodiškumas - 1-3 mėn.
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