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darbo ministro
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Projektų finansavimo
konkursas / priemonė
Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje
prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui, atrankos konkursas 2021
metams
Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų valstybinės moterų ir vyrų
lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano
2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti 2021 metais
Nevyriausybines

organizacijas vienijančių asociacijų
institucinio
stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursas
Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų
finansavimo atrankos konkursas
Padidinti paramą vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių
nevyriausybinių organizacijų veiklai (priemonė nurodyta Demografijos,
migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos
įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano
3.1.1papunktyje)
Atrinkti ir finansuoti projektą, skirtą šeimos kortelės partneriams įtraukti
ir
informacijai apie šeimos kortelę skleisti
Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems
nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms
(liudytojams) ir jų šeimų nariams“ (priemonė nurodyta Viešojo saugumo

Už priemonę atsakingas
padalinys
Lygių galimybių, moterų ir
vyrų lygybės skyrius
Lygių galimybių, moterų
ir vyrų lygybės
skyrius

Planuojama
konkurso
paskelbimo data
2020 m. rugsėjo 15 d.

2020 m. rugsėjo 18 d.

Nevyriausybinių
organizacijų plėtros
skyrius

2020 m. rugsėjo 28 d.

Nevyriausybinių
organizacijų plėtros
skyrius

2020 m. spalio 6 d.

Šeimos ir vaiko teisių
apsaugos grupė
Šeimos ir vaiko teisių
apsaugos
grupė

2020 m. spalio 1 d.

2020 m. spalio 9 d.
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plėtros 2015– 2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano (Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr.370 „Dėl
Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano“, II skyrius)
1.3.3 papunktyje)
Remti nuo sausio 11-13 d. įvykių nukentėjusiųjų asociacijų veiklą

Šeimos ir vaiko teisių
apsaugos grupė

Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse
Specializuotos pagalbos centrų projektų atrankos konkursas 2020–2021
metais
Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems
galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti projektų atrankos
2020–2021 metais konkursas

2020 m. spalio 10 d.

Tikslinės pagalbos skyrius

2020 m. spalio 15 d.

Nevyriausybinių
organizacijų plėtros
skyrius

2020 m. lapkričio 30
d.

Tikslinės pagalbos skyrius
ir
Tikslinės pagalbos skyrius

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos
projektų atrankos 2020–2021 metais konkursas

Socialinių paslaugų skyrius

Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai
telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams,
globėjams ir rūpintojams, atrankos 2020–2021 metais konkursas

Socialinių paslaugų skyrius

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės
programos finansavimo 2021–2022 metais konkursas

Pratęsimas pagal
nuostatus
Pratęsimas
pagal
nuostatus
Pratęsimas pagal
nuostatus
Pratęsimas
pagal
nuostatus
2020 m. birželio 10 d.

Jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos 2021-2022 metais finansavimo
konkursas

-

2020 m. birželio 15 d.

Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2023 m.
konkursas

-

2020 m. rugsėjo 11 d.

Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų atrankos 2021 m. konkursas

-

2020 m. rugsėjo 30 d.

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 m. konkursas

-

2020 m. spalio 7 d.

Mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo 2021 m. konkursas

-

2020 m. spalio 14 d.

Darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2021 m. konkursas

-

2020 m. spalio 19 d.
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Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų 2021 m. finansavimo konkursas

-

2020 m. spalio 28 d.

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų
veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas

-

2020 m. lapkričio 4 d.

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021
m. konkursas

-

2020 m. lapkričio 27 d.

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuojamų projektų
2021 m. konkursas

-

2020 m. gruodžio 21 d.

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis finansuojamų
projektų 2021 m. konkursas

-

2020 m. gruodžio 21 d.

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais
konkursas

-

2021 m. kovo 1 d.

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020 – 2021 m
konkursas, pratęsimas

-

Pratęsimas pagal
nuostatus

-

Pratęsimas pagal
nuostatus

Savivaldybių
28
.
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jaunimo organizacijų
programų
finansavimui 2020–2021 metais

tarybų

stiprinimo

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
Skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų
veiklą
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021
metų
projektų atrankos konkursas

-

2020 m. rugsėjo 17 d.

2020 m. spalio 5 d.

