Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso
rezultatai
Gautas finansavimas:
Panaudotas finansavimas:
Planuotų veiklų skaičius:
Įgyvendintų veiklų skaičius:
Projekte pasiektų (įtrauktų) žmonių skaičius:

Eil.
Nr.

Organizacijos
pavadinimas

Aplinkosaugos
1 koalicija

Juridinio asmens kodas

302638894

1 259 129,5 EUR
1 257 711,24 EUR
316
323
475014

Finansuoto projekto
pavadinimas

Aplinkosaugos
koalicijos institucinis
stiprinimas

Gautas
finansavimas

Panaudotas
finansavimas

Projekto veiklos rezultatai

Projekto veikloms vykdyti įdarbinti 4 žmonės, Aplinkosaugos koaliciją konsultavo 2 specialistai,
kasmetiniame narių susitikime dalyvavo 10 dalyvių.
Projekto metu Aplinkosaugos koalicijos darbuotojai stiprino dalykines žinias, pasitelkę
specialistus konsultavosi NVO įtraukimo bei miškų valdymo klausimais; dalyvavome NVO
koalicijos veiklose; stiprindami mūsų ir narių tarpusavio komunikaciją bei veiklų derinimą
surengėme kasmetinį narių susitikimą; parengėme planą neprojektinėms lėšoms finansuoti;
NVOF projektas prisidėjo prie APF projekto „Aplinkosaugos NVO advokacija formuojant
mineralinių trąšų ir dirvožemio apsaugos politiką" nuosavo indėlio veikoms vykdyti;
pritraukėme komunikacijos specialistą Aplinkosaugos koalicijos veikloms žiniasklaidos,
socialinių medijų ir kt. kanalais viešinti.
14.070,61 €

13.655,50 €

Ateitininkų
2 federacija

191956728

Edukaciniskultūrinis centras
3 "Metidė"
300509228
Edukaciniskultūrinis centras
4 "Metidė"
300509228

Ištiesk pagalbos
5 ranką, VšĮ
303504916

Ateitininkų federacijos
institucinių gebėjimų
stiprinimas
Edukacinio-kultūrinio
centro "Metidė"
institucinių gebėjimų
stiprinimas
NVO galimybių plėtra
ekstremalių situacijų
metu
Negalią turintiems
asmenims paslaugas
teikiančių organizacijų
institucinių gebėjimų
stiprinimas

-suorganizuoti komunikacijos mokymai darbuotojams ir savanoriams. Komunikacijos
pradmenys, žinutės formavimas, kanalai, dažniausiai daromos klaidos, vidinė bei išorinė
komunikacija ir kt. – 3 seminarai;
-viešinimo priemonių sukūrimas (žinutės formulavimas, plakatai 2 vnt., skrajutės);
-įsigytas Ateitininkų federacijos narių vidinės komunikacijos tinklo Mighty Networks metinis
abonementas;
-atnaujinta sekretoriato kompiuterinė įranga ir dalis biuro baldų;
-įsigyta renginių organizavimui reikalinga priemonė - projektorius;
-suorganizuota įvairūs organizacijos darbuotojų, narių bei savanorių kompetencijų/ gebėjimų
stiprinimui reikalingi mokymai (pvz. Jaunimo vadovų mokymai, skaitmeninio raštingumo ir kt.);
-suorganizuota jaunimo stovykla Berčiūnuose, kurioje jaunimo vadovai galėjo pritaikyti savo
įgytas teorines žinias praktikoje;
-Įsigyti 2 vnt. PLK konferencijos įrašai skaitmeninėje pakuotėje, kuriuos kartu peržiūrėjo
organizacijos vienetai/sąjungos;
-suorganizuotas Ateitininkų federacijos strateginis savaitgalis, kurio metu organizacijos
aktyviausi nariai, darbuotojai ir vadovai sprendė strateginius klausimus organizacijos stiprinimo
srityje. Vyko veiklos laiko planavimo, rodiklių pasimatavimo mokymai;
-užtikrintas Ateitininkų federacijos www.ateitis.lt internetinės svetainės IT palaikymas;
-laiku sumokėti darbuotojų atlyginimai, buhalterinės paslaugos ir kt. mokesčiai;
30.000,00 €

6.800,00 €

7.160,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €
Suorganizuoti 3 mokymai organizacijos savanoriams ir darbuotojams. Apmokymta viso 47
žmonės. Sukurta 1 internetinė svetainė, kas įgalina organizacijos žinomumą ir teikiamų paslaugų
6.800,00 € plėtrą. Organizacijos veikloms stiprinti ir kokybiškai atlikti įsigytas 1 mobilus telefonas.
Išmokėti atlyginimai/priedai 4 darbuotojams dirbusiems pandemijos laikotarpiu ir teikusiems
paslaugas. Nupirkta 800 l degalų, skirtų maisto išvežiojimo paslaugai. 5 organizacijos
darbuotojams įvykdyti 36 val. supervizijų mokymai socialinėje srityje. Sustiprinta organizacijos
7.160,00 € materialinė bazė, t.y. nupirkti 2 mobilieji telefonai ir 2 kompiuteriai.

Stiprintos VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką darbuotojų kompetencijos. Taip pat vykdyta savanorių
30.000,00 € paieška ir apmokymai .

Jungtinių Tautų
vaikų fondo
(UNICEF)
Lietuvos
nacionalinis
6 komitetas“

191588169

Kauno krašto
nefrologinių
ligonių draugija
"Kauno
7 Gyvastis"
301767719

Kauno lietaus
8 vaikai, VšĮ

305278750

UNICEF Lietuva:
organizacijos atsigavimo
planas

29.995,00 €

"Kauno Gyvastis"
vykdomų veiklų sklaida
bei finansavimo šaltinių
pritraukimas

10.300,00 €

VšĮ Kauno lietaus vaikai
institucinių gebėjimų
stiprinimas

Pasiekti šie projekto veiklos rezultatai:
-gauta parama neatlygintinai naudotis Microsoft Teams licencijomis;
-pradėta naudoti klientų valdymo sistema OnlyOffice;
- suburta 10 savanorių ir praktikantų komanda, užtikrinti užduočių skirstymo, kontrolės,
priežiūros ir paramos procesai;
-atlikti interneto svetainės Wordpress sistemos atnaujinimo darbai, atnaujintas tinklapio turinys,
identifikuotas pasikartojančių mokėjimų šliuzo problemų sprendimas;
-atnaujinta socialinių tinklų veikla, reaktyvuotos paskyros, užtrintas periodiškas informacijos
teikimas;
-pradėtas leisti simpatikams ir rėmėjams skirtas periodiškas el. naujienlaiškis;
-išbandyta nauja skaitmeninės rinkodaros lėšų telkimo kampanija, perkant skaitmeninę reklamą
socialiniuose tinkluose ir internete derinant su įprastinėmis rinkodaros priemonėmis;
-sukurta trumpų dokumentinių filmų apie UNICEF apybraiža, informuojant visuomenę apie 75sias UNICEF veiklos metines, filmai transliuoti nacionalinio TV kanalo auditorijai skatinant
29.995,00 € remti UNICEF;
Visų pirma - fantastiškai nerealus finansavimas, kuris ženkliai pastiprinimo organizaciją
viešinimo ir sklaidos srityje. Šios priemonės pagalba pritraukėme savo srities geriausius
specialistus, kurie padėjo sukurti komunikaciją ir viešinimą. Sukurti 12 video filmukų apie
organizacijos veiklą, sukurti 6 reklaminiai stendai (Kauno Akropolis 3 mėnesiai), 2 lauko
ekranai (2 mėnesiai), Kauno Gyvastis svetainės atnaujinimas. Sukurtas finansinio tvarumo
planas su numatytais papildomais finansavimo šaltiniais. Pritaikyti organizacijos patalpose
10.300,00 € esantys laiptai judantiems neįgaliesiems, įsigyjant neįgaliojo vežimėlio mobilų keltuvą.
 Organizuoti mokymai tiek darbui su neįgaliais vaikais, tiek motyvacijos mokymai, kurių metu
gerąją patirtimi dalinosi esami ar buvę Organizacijos savanoriai (2021 m. buvo 11 tokio
pobūdžio susitikimų). Pandemijos metu savanoriams mokymai buvo organizuojami ir
poilsiavietėje (stovyklos principu), siekiant sukurti motyvuojančią
aplinką, tačiau laikantis visų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo
nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės
sveikatos saugos, higienos bei asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, sąlygų. Gale metų, atsižvelgiant į pandeminę situaciją, buvo organizuojama metinė
savanorių konferencija, kurios metu įteiktos simbolinės padėkos – paskatinimai. Projekte
numatytos išlaidos prisidėjo prie organizacijos institucinio stiprėjimo: savanorių fizinės ir
psichinės sveikatos palaikymo.
 Infrastruktūros tobulinimas – sukurta internetinė svetainė :https://kaunolietausvaikai.lt
kurią kūrė savanoriai.
 Maitinimo paslaugos savanoriams buvo organizuojamos kartu su edukacija – socioedukacija.

30.000,00 €

30.000,00 €

Projekto veiklomis pasiektų žmonių skaičius ~40‘000:
Dalyvauk nominacija - 5 apdovanoti už svarbius skatinant pilietiškumą ir bendruomeniškumą
darbus klaipėdiečiai. KBA tinklinio aikštynus 2021 m. naudojosi ~200 klaipėdiečių.
Bendruomeninę veiklą pristatančių ir skatinančių įsitraukti filmukų viešinimas Facebook KBA
paskyroje peržiūrėta 10328 kartus, jų parodymo „Balticum TV“ televizijoje pasiekimų skaičius
nežinomas, gali būti keli tūkstančiai žmonių. Bendruomenių veiklos pasiekimus pristatantys
straipsniai tinklaraštyje Atvira Klaipėda ir dienraščiuose „Klaipėda“ ir „Vakarų ekspresas“ skaitė
dalis jų prenumeratorių ir tinklapių vartotojų, tikėtina apie keliasdešimt tūkstančių žmonių.
Viešą diskusiją "Klaipėdos urbanistinės raidos vektorius. Miesto planuotojų, bendruomenės bei
verslo lūkesčiai ir įžvalgos." peržiūrėjo 1758 žmonės. KBA superdalyvių ir partnerių susitikimo
tarptautinės dienos proga refleksiją peržiūrėjo 8443 žmonės. Dr. Raimondo Kuodžio viešą
pristatymą „Apie GEROVĖS valstybę PAPRASTAI“ ir diskusiją peržiūrėjo 10288 žmonės.
Dalyvauk klubo ženkliukai buvo išdalinti KBA narių-vietos bendruomenių lyderiams, kad jie
apdovanotų jais bendruomenių supersavanorius pagerbdami jų gerus darbus vietokūros ir geros
kaiminystės labui.

Klaipėdos
bendruomenių
9 asociacija

Projekto veiklomis sustiprinome KBA ir bendruomeninių organizacijų žinomumą ir, tikimės,
pripažinimą. Viešomis diskusijomis miestui ir valstybei svarbiomis temomis didinome
įsitraukimo motyvaciją, sąvokų ir situacijos supratimą. Nominuodami ir apdovanodami
Dalyvauk apdovanojimu ryškiausiai prisidėjusius prie pilietinės visuomenės įgalinimo Klaipėdos
mieste, populiarinome dalyvavimo idėją, rodėme pagarbą ir kėlėme motyvaciją. KBA
paplūdimio aikštyno erdvė miesto centre sudarė galimybes daugiau sportuoti ir bendrauti
žaidžiant komandinius žaidimus.
304826724

Klaipėdos
socialinės ir
psichologinės
10 pagalbos centras 142120224

Dalyvauk

19.500,00 €

Organizacijos
insitucinių gebėjimų
stiprinimas, teikiant
kompleksinę /
specializuotą pagalbą /
emocinę paramą
asmenims, esantiems
krizėje, stiprinant
pagalbos kokybę,
didinat veiklos
informuotumą ir
prieinamumą, stiprinant
pasirengimą
savanoriškai veiklai

30.000,00 €

19.500,00 €

Suorganizuota 10 supervizijų savanorių mokytojams Pagalbos moterims bei Pagalbos vyrams
linijose sprendžiant įvairius klausimus susijusius su pagalba – kaip tinkamai ir efektyviai padėti,
kaip parodyti žmogui, kad jam reikalinga pagalba ir pan.
Suorganizuota 40 grupių smurtą patyrusioms ir/ar patiriančioms moterims, teikiant ilgalaikę
psichoterapinę pagalbą grupėje 1 kartą per savaitę (trukmė 2 ak val). Grupės metu vykstanti
tarpasmenė sąveika bei santykiai pasitarnavo sprendžiant dalyvių emocinius, elgesio, asmenybės
klausimus, siekiant labiau pažinti save ir kitus.
Parengtos 2 naujų savanorių grupės (po 1 gr. kiekvienoje linijoje (PML bei PVL); Apmokyta 10
naujų savanorių Pagalbos vyrams linijoje „NELIK VIENAS“ bei 8 Pagalbos moterims linijoje.
Atliekamas finansinis auditas, padedantis įsivertinti įstaigos atskaitomybės teisingumą, apskaitos
vedimo atitikimą teisės aktams, įsipareigojimus ir veiklos tęstinumą.
Įgyvendinta socialinė kampanija, skatinanti visuomenės narių jautrumą bei informuojanti apie
organizacijos veiklą. 2021-12-16 įvyko vieša diskusija „Visuomenės nuomonė apie prostituciją
Lietuvoje: Komercinio seksualinio išnaudojimo nutraukimas. Diskusijoje pranešimą skaitė prof.
Dalia Leinartė, Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (CEDAW) narė,
buvusi pirmininkė, Eglė Puidokaitė, KSPPC komunikacijos specialistė pristatė tyrimą
30.000,00 € „Prostitucijos problema Lietuvoje. Lygybės modelis“, Dr. Dalia Puidokienė pristatė pasiūlymus

Koordinacinis
11 centras "Gilė"

Lietuvos
asociacija
12 „Gyvastis“

300021467

Gilės institucinių
gebėjimų stiprinimas

30.000,00 €

1916090186

Neįgalius asmenis,
laukiančius organų
transplantacijos,
dializuojamus ir
gyvenančius su donoro
organu, vienijančios
organizacijos
institucinis stiprinimas

25.548,00 €

LiJOT institucinių
gebėjimų stiprinimas

30.000,00 €

Lietuvos jaunimo
organizacijų
13 taryba
191363642

Sustiprinti Koordinacinio centro "Gilė" instituciniai gebėjimai: sudarytos sąlygos skirtingų
finansavimo šaltinių lėšų pritraukimui veiklai vykdyti ir plėtoti; sustiprintas organizacijos
finansinis tvarumas būtinai veiklai vykdyti ir plėtoti; užtikrinta organizacijos vykdomos veiklos
30.000,00 € sklaida ir viešinimas; sustiprinti organizacijos darbuotojų ir savanorių gebėjimai.
Suorganizuoti nuotoliniai teoriniai ir praktiniai mokymai dėl asmens duomenų apsaugos (pagal
BDAR dėl jautrių asmens sveikatos duomenų), kuriuose dalyvavo 20 „Gyvasties“ asocijuotų
narių darbuotojai ir savanoriai.
Sukurta Asmens duomenų sistema.
Vystant tarptautinį bendradarbiavimą sumokėti tarptautinės narystės mokesčiai Europos
nefrologinių pacientų federacijai (European Kidney Patients‘ Federation (EKPF) ir
Tarptautiniam inkstų aljansui.
Patobulintas interneto svetainės dizainas.
Sustiprintas tarpinstitucinis, tarpsektorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, veiklos
koordinavimas ir planavimas, atsižvelgiant į vis didėjantį „Gyvasties atstovaujamų narių
atstovavimą darbo grupėse, komisijose, taip pat siekiant plėtoti „Gyvasties“ kortelių sistemos
palaikymą.
Atstovavimo veiklų viešinimas apie problemos aktualumą ir padidėjusį organizacijos žinomumą,
žiniasklaidos padidėjęs dėmesys, padidėjęs interneto puslapio www.donoras.lt ir „Gyvasties“
administruojamų socialiniame tinkle Facebook paskyrų „Asociacija Gyvastis“ ir
„www.donoras.lt“ aktyvių skaitytojų, komentatorių, padidėjęs organizacijos narių, parodė
viešinimo veiklos efektyvumą. Tuo pačiu tai formuoja teigiamą požiūrį į organų donorystę, į
pacientus atstovaujančią organizaciją, sustiprina tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
25.548,00 € Atnaujinta organizacinė IT technika.
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba įsigijo įrangos, su kuria gali efektyviau ir operatyviau,
vadovaujantis žiniomis ir faktais, reaguoti į skirtingus klausimus ir teikti savo ekspertinę
nuomonę bei pagalbą. Taip pat buvo įsigytos licencijos į nuotolinį darbą ir renginius
palengvinančias programas, kuriomis yra dalinamasi su 70 jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų – LiJOT narių. Be to, vienas projekto veiklos rezultatas pasirodys greitu metu
viešumoje – portalo www.zinauviska.lt komunikacinė kampanija, skirta pritraukti dar daugiau
jaunų žmonių ir juos informuoti bei konsultuoti nuotolinių priemonių pagalba, šiuo atveju
– www.zinauviska.lt portalu.
29.964,66 €

Lietuvos kaimo
bendruomenių
14 sąjunga

195745792

LKBS veiklos ir
finansinio tvarumo bei
institucinių gebėjimų
stiprinimas

24.500,00 €

1. 2021 m. gruodžio mėn. organizuoti dviejų dienų mokymai LKBS narių atstovams
(savanoriams) sustiprinta jų motyvaciją bei gebėjimai (komunikaciniai, motyvaciniai,
administraciniai ir kt.) reikalingi darbui su kaimo bendruomenėmis. Juose dalyvavo 60 dalyvių.
2. Sukurta naują LKBS svetainė, įsigyta programos CANVA metinė prenumerata, atnaujinta
metinė ZOOM programos prenumerata.
3. Kofinansuotas įgyvendinamas projektas "Bendruomenių vaidmuo ir patirtys įgyvendinant
KPP".
4. Kofinansuotas įgyvendinamas projektas "Atstovavimas Europos sąjungos kaimo plėtros
organizacijose".
5. LKBS veiklos organizavimas, pasitelkiant tam reikalingus išteklius (biuro patalpų išlaikymas,
transporto išlaikymas, kanceliarinių prekių, smulkaus inventoriaus bei mažavertės organizacinės
technikos įsigijimas ir pan., darbo užmokestis projekto vadovui) bei atliktas finansinis auditas.
6. Dalyvauta tarptautinių skėtinių organizacijų veikloje, atstovauti Lietuvos kaimo
bendruomenių interesai. Sumokėtas 2021 m. Europos kaimo bendruomenių aljanso (ERCA)
nario mokestis.
7. LKBS veiklos bei vykdomos Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių programos viešinimas (įsigyta
24.500,00 € tam reikalinga atributika bei priemonės).

Lietuvos
negalios
organizacijų
15 forumas

125703071

Lietuvos
pensininkų
sąjungos
"Bočiai" Šiaulių
16 miesto bendrija 145574342
LIETUVOS
RAUDONOJO
KRYŽIAUS
17 DRAUGIJA
190679146

Lietuvos negalios
organizacijų forumo
(LNF) institucinių
gebėjimų stiprinimas

Vyresnio amžiaus
žmonių užimtumas
Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus pasirengimo
ekstremalioms
situacijoms stiprinimas

28.377,73 €

5.046,00 €

30.000,00 €

1.2021-10-27 Nuotolinis seminaras "Migrantai ir negalia Lietuvoje: kaip užtikrinti negalios
poreikius". Seminare dalyvavo kaip klausytojai SADM, VRM, NRD, LSA, LGKT , savivaldybių
socialinės paramos skyrių, vaiko teisių tarnybų, NVO atstovai. 99 dalyviai, 1 nuotolinis
seminaras.
2.2021-12-01 Praktiniai mokymai ir konsultacijos apie specializuotų įrankių ir įrangos
nuotoliniams renginiams transliuoti naudojimą. 14 dalyvių, 1 praktiniai mokymai-konsultacija.
3.2021-12-14 Mokymai - konsultacijos LNF sekretoriato darbuotojams dėl LNF komunikacijos
socialiniuose tinkluose ir nacionalinės žiniasklaidos tobulinimo. 7 dalyviai. 1 mokymaikonsultacija.
4.ALLinvited veiklai užtikrinti įsigyta įranga (spausdintuvas), parengta dalomoji medžiaga
(atvirlaiškis ir jo priedai, maketas ir spauda), padengtos el. parduotuves kasmėnesinio mokesčio
išlaidos.
5.2021-08-26 suorganizuota diskusija LNF dvidešimties metų veiklos sukakčiai pažymėti:
„Žmonių su negalia teisės Lietuvoje: kas įvyko per du dešimtmečius?“, dalyvavo 45 dalyviai.
6.Nuotolinio darbo užtikrinimui ir transliacijoms įsigyta reikalinga įranga, skirta šviečiamųjų
renginių, skirtų visuomenei, ir edukacinių renginių, skirtų žmonėms su negalia informuoti apie
jų teises, transliavimui ir įrašymui.
7.Suorganizuotos 4 viešos diskusijos apie negalios sampratą skirtingusoe Lietuvos regionuose:
a.2021-09-02 Sovietinis eibilizmas;
b.2021-09-27 Negalia mene
c.2021-10-15 Nuosavas kūnas
d.2021-12-03 Nuo atstūmimo iki išaukštinimo.
e.Sumokėtas NVO koalicijos narystės mokestis.
8.Papildomų su nuotolinių darbų formatu susijusių darbuotojų funkcijų kompensavimas,
didinant administracines kompetencijas, nuotolinių renginių organizavimo metu, užtikrinant
audio-video medžiagos transliavimo parengimą viešinimui.
28.377,73 € 9.Apmokėtos lnf.lt ir Allinvited svetainių išlaikymo ir administravimo išlaidos, siekiant LNF

Projekto rezultatai:
atnaujinta organizacijos techninė įranga (nupirkti du kompiuterei ir du telefonai), atliktas
5.046,00 € organizacijos auditas, gautos konsultacijos dėl įstatų keitimo.

Suorganizuotos 5 mokymų sesijos savanoriams.
29.995,00 € Mokymuose dalyvavusių savanorių skaičius – 100.

Lietuvos
samariečių
bendrijos Kauno
18 skyrius
193376827

LSB Kauno skyriaus
socialinės atsakomybės
ir partnerystės su
valstybės ir NVO
stiprinimas krizinių
situacijų metu:
EQUASS assurance
kokybės standarto
diegimas

30.000,00 €

Projekto metu buvo stiprinami darbuotojų ir savanorių gebėjimai, organizuoti darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo kursai, susiję su jų tiesioginėmis pareigomis. Oganizacijoje įdiegtas
EQUASS Assurance kokybės standartas, gautas sertifikatas. Visiems darbuotojams ir
savanoriams buvo vykdomi nuolatiniai tęstiniai teoriniai ir praktiniai mokymai, kaip suteikti
pagalbą pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Organizacijos darbuotojai taip pat dalyvavo 4
val. trukmės mokymuose, kuriuose įgijo kompetencijų apie saugų ligonių kėlimą-vartymą bei 24
val. trukmės mokymuose "Tarpasmeniniai konfliktai, jų priežastys ir sprendimo būdai".
Bendradarbiaujant su Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi pagal pabėgėlių ir migrantų programą,
buvo teikiamos socialinės paslaugos ir įvairi parama maistu, drabužiais, avalyne, bei kitais
būtinais namų apyvokos daiktais pabėgėliams ir migrantams. Projekto metu buvo sukurtas ir
plėtojamas bendradarbiavimo su savivaldybėmis mechanizmas. Sudaryta daugiau kaip 40 trišalės
socialinių paslaugų teikimo sutarčių tarp organizacijos, savivaldybės ir paslaugų gavėjų.
Organizacija prisideda prie deinstitucionalizacijos. Asmenys, turintys proto psichinę negalią,
dirba organizacijoje įsteigtose socialinėse dirbtuvėse, kuriose lavina savo darbinius,
komunikacijos, socialinius įgūdžius bei užsidirba atlyginimą. Projekto metu buvo vykdomas ir
bendradarbiavimas su Lietuvos probacijos tarnyba, tinkamai organizuojant ir vykdant viešųjų
darbų bausmę nuteistiesiems. Šie asmenys buvo įtraukti į savanorystę ir pagalbos teikimą
pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Plėtotas bendradarbiavimas su skurdo mažinimo tinklu,
teikiant pagalbą pagal iškilusius poreikius pažeidžiamoms gyventojų grupėms krizės valdymo
metu. Siekiant didinti organizacijos žinomumą ir informacijos apie teikiamas paslaugas sklaidą,
buvo atnaujinama organizacijos internetinė svetainė bei sukurtas informacinis meninis vaizdo
klipas apie organizacijos teikiamą pagalbą, kuris 2021 m. lapkričio-gruodžio mėn. buvo
transliuotas Kauno miesto viešajame transporte. Organizacija gavo akreditaciją teikti socialinės
priežiūros paslaugas Kauno mieste: pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir
30.000,00 € (ar) atkūrimo paslaugą dienos centre bei psichosocialinės pagalbos paslaugą).

19 Lietuvos skautija 191907421

Lietuvos sporto
federacijų
sąjunga (toliau
20 LSFS)
191595733
Lietuvos
sutrikusio
intelekto žmonių
globos bendrija
21 "Viltis"
290666790

Įkvėpk. Sustiprink.
Išsaugok.

30.000,00 €

Nevyriausybinių sporto
organizacijų galimybės
dalyvauti valdant krizes
ir ekstremaliąsias
situacijas

20.800,00 €

Aktyvi pilietinė
visuomenė-viešinant
NVO vykdomų veiklų
rezultatus

24.275,00 €

Projekto metu buvo sudalyvauta įvairaus pobūdžio mokymuose, kurie leido praplėsti
organizacijos vadijos kompetencijas anglų kalbos, žmogiškųjų išteklių, dokumentų
administravimo, komandos valdymo, komunikacijos srityse.
Nuolat buvo organizuojami vadijos susirinkimai, leidę strategiškai planuoti metus ir
organizacijos veiklas, stiprinti komandą.
Taip pat buvo suroganizuoti mokymai nariams - savanoriams, kur jie gilino žinias jaunimo
programos, pedagogikos ir lyderystės sferose, stiprino viešojo kalbėjimo, diskutavimo įgūdžius,
žinias apie pilietiškumą, lyderystę ir veiklą organizacijoje. Buvo organizuoti mokymai apie
projektų rašymą, taip stiprinant finansavimo pritraukimo žinias.
Šiais metais organizacijos vadijos atstovai dalyvavo tarptautiniame susitikime su užsienio
skautiškomis organizacijomis Vengrijoje. Susitikimo metu buvo dalinamasi gerosiomis
patirtimis, daromos įvairios užduotys strateginio planavimo, vidinės komunikacijos ir vadybos
kompetencijoms stiprinti.
Didelis dėmesys buvo kreipiamas ir į organizacijos administravimą: organizuotas 2020 metų
finansinis auditas, atnaujintas organizacijos internetinis puslapis, patobulinta narių duomenų
bazė, atnaujintos asmens duomenų apsaugos taisyklės ir savanoriškos veiklos sutartys.
Dalyvavimas projekte leido organizacijai sustiprėti, augti ir stipriau strategiškai pasižiūrėti į
30.000,00 € ateinančius metus.
Atnaujinta LSFS techninė bazė: įsigyti du komplektai kompiuterių ir ryšio priemonė.
Parengta informacija perkėlimui iš senos interneto svetainės, atnaujinta LSFS interneto svetainė www.lsfs.lt, bei atlikti svetainės suderinamumo darbai su LSFS socialine paskyra.
Surengta Lietuvos sporto vadybos konferencija – apdovanojimai, skirta aptarti koronaviruso
(COVID-19) pasekmių mažinimui ir jų suvaldymui pandemijos metu Lietuvos sporto sektoriuje,
įvertinant geruosius krizės valdymo pavyzdžius ir pasiekimus, kuriuose sudalyvavo 70 asmenų.
19.867,00 € Įgyvendinti vidiniai LSFS darbuotojų mokymai – 10 asmenų.
1. Išleistas informacinis leidinys. informacinis leidinys išsiųstas 850 knygučių.
2. Atnaujintas internetinis puslapis. www.viltis.lt Puslapis tapo prieinamas ir sutrikusio intelekto
asmenims.
3. Įvykdyti mokymai. Kiekvienuose mokymuose dalyvavo 30 asmenų. Viso 90 asmenų
24.275,00 € (skirtinguose mokymuose galėjo dalyvauti tie patys asmenys).

Maltos ordino
22 pagalbos tarnyba 190740859

Maltiečių stiprinimas
2.0

Maltos ordino
23 pagalbos tarnyba 190740859

Ekstremalių situacijų
valdymo stiprinimas
NVOF NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ
PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ
NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ
FONDO LĖŠOMIS,

Moterų
informacijos
24 centras

191919014

30.000,00 €

30.000,00 €

Projekto įgyvendinimo metu įvyko suplanuota administracijos darbuotojų komandos supervizija
(20 dalyvių). Buvo gilinamasi į darbuotojų kasdienius darbus, didėjantį krūvį ir emocinės
sveikatos stiprinimą.
Taip pat, siekiant stiprinti lėšų pritraukimo sritį, buvo diegiama sistema (kurios iki šiol
neturėjome) skirta užtikrinti kokybišką santykį su aukotojais. Projekto metu, buvo paskirtas
atskira Lėšų pritraukimo vadovė, kurios atsakomybėje buvo planuoti ir įgyvendinti sisteminį
pokytį.
Ir galiausiai buvo diegiama sistema, kuri leis optimizuoti personalo procesus ir apims visų
darbuotojų (120 visoje Lietuvoje) vadybą. Kadangi sistema siejasi su Buhalteriniais procesais,
buvo tobulinama ir turima buhalterinės apskaitos programa, jog būtų galima efektyviau valdyti
informaciją ir kokybiškiau atlikti darbus. Šioje veikloje buvo pasitelktas personalo specialistė,
30.000,00 € kuri užsiėmė sisteminiu pokyčiu.
Projekto metu pasitelkti specialistai darbų sisteminimui ir veiklos planavimui bei greitesniam
reagavimui.
Taip pat, labai svarbi projekto dalis, buvo įsigyta įranga, kuri reikalinga atsitikus įvairaus tipo
nelaimėms – evakuacinės kėdutės, skubios pagalbos kuprinės, sulankstomos lovos, pirmosio
pagalbos inventorius, ryšio priemonės.
Vykdant projektą buvo diegiama savanorių valdymo sistema, kuri padėtų efektyviai valdyti
savanorius, juos aktyvuoti (iškviesti) nutikus nelaimei. Taip pat, parengta koncepcija - vidinis
organizacijos dokumentas, kuriame nurodyta, kaip organizacija reaguoja, padeda ar kitaip
įsitraukia į krizes, joms nutikus.
Sukurtas filmukas apie savanorystę maltiečių veikloje ir organizacijos pagalbą nuo krizių
nukentėjusiems.
30.000,00 €
Sukuriamas naujas video pristatanti MIC.
2019 metais parengtos ir patvirtintos asmens duomenų apsugos politikos atnaujinimas
MIC finansinis auditas
MIC įvaizdžio ir techninės bazės gerinimas
Komunikacinių gebėjimų stiprinimas - mokymai MIC komandai

17.583,30 €

17.583,30 €

Nacionalinė
nervyriausybių
vystomojo
bendradarbiavim
o organizacijų
25 platforma
301521557

Nacionalinės
nevyriausybinių
organizacijų
26 koalicija
305397651

projekto partnerių susitikimas Madride, Creating win-win partnerships between the EU and
Africa, Digital Explorers baigiamasis renginys Briuselyje bei gerosios patirties apsikeitimo
stažuotė tarp Lietuvos Maltos ordino pagalbos tarnybos ir Vokietijos Maltos ordino pagalbos
tarnybos.
- Mokymai Į PAGALBĄ JAUNIMO DARBUOTOJAMS: MOKYMAI APIE NEAPYKANTOS
KALBĄ INTERNETE- https://www.vbplatforma.org/LT/projektai/nvo_fondas_vbirnvo/915.
- Nacionalinės Baltijos šalių ekspertinės apskritojo stalo diskusijoje apie Baltijos ir Afrikos
strateginą ir partnerystę vaizdo įrašą galima rasti
https://www.youtube.com/watch?v=teNCecfNP90. Daugiau informacijos:
https://www.vbplatforma.org/EN/projects/nvo_fondas_vbirnvo/914.
- Sukurtas VB platformas vizualinis identitetas:
https://vbplatforma.org/LT/projektai/nvo_fondas_vbirnvo/937
- Publikuoti pranešimai spaudai
(https://sc.bns.lt/view/item/412501?fbclid=IwAR1xCf1EuCjA_fQEVO2bWDZivqeHG2_xOXo
j2RGnLm5Ge_iQe6ef21p6A4c;
https://sc.bns.lt/view/item/409615fbclid=IwAR2bJjqUSDVx6XILE3w1z5rxSgIowCK6mixW2
mZmXpLdLZ01YX3Z0zXeebs), straipsnis (https://www.15min.lt/pasauliskiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/beirute-ir-amane-gyvenusios-lietuves-apie-idomiuspoziurius-i-gyvenima-1084-1620150fbclid=IwAR0wuNwLh2hNpPi965KLw2aJjf91rwq8E4_FwW-awnEfZtXEOKue4eQHQs; ) bei 3 istorijos Platformos internetinėje svetainėje
(https://www.vbplatforma.org/LT/naujienos/903,
https://www.vbplatforma.org/LT/naujienos/869
https://www.vbplatforma.org/LT/naujienos/869).
- Darnaus vystymosi tikslų ambasadoriai
https://www.vbplatforma.org/LT/projektai/nvo_fondas_vbirnvo/913,
https://vbplatforma.org/LT/projektai/nvo_fondas_vbirnvo/939.
#VBirNVO 2.0

Stiprios skėtinės NVO sėkmės formulė
stiprinant pilietinį
sektorių

29.995,00 €

29.995,00 €

23.894,12 €

Įgyvendintos visos suplanuotos veiklos:
- sukurta svetainė www.ngo.lt - kur bus dalijimasi informacija, keliamos ataskaitos ir kiti
dokumentai, siekiant stiprinti komunikacija, aiškesnę komunikaciją bei atvirumą.
- atliktas finansinis auditas.
- vyko nuosekli ir struktūrizuota komunikacija apie NVO veiklą apibrėžtuose kanaluose
(socialiniuose tinkluose, internete, žiniasklaidos priemonėse.) siekianti auginti pasitikėjimą NVO
ir skiriant jam 1.2 % GPM. (organizuojami susitikimai, pranešimai, pristatymai apie organizaciją
ir jos poreikius).
- parengtas Nacionalinės NVO koalicijos komunikacijos ir veiklų viešinimo planą (2021-2022
23.886,38 € m.) bei veiklos strategija.

Nacionalinis
skurdo mažinimo
organizacijų
27 tinklas
300575559

Nacionalinis
švietimo NVO
28 tinklas

Nacionalinis
švietimo NVO
29 tinklas

305397669

NSMOT kompetencijų
stiprinimas
Švietimo organizacijų
advokacijos ir
stebėsenos gebėjimų
stiprinimas nacionaliniu
ir vietos lygmenimis

305397669

Savanorių pritraukimas
ir parengimas
savanoriškai veiklai
švietimo įstaigose

25.055,95 €

8.180,00 €

9.100,00 €

- Surengtos 8 konsultacijos su supervizore, kurių metu buvo stiprinami NSMOT darbuotojų
organizaciniai gebėjimai, sklandus ir kokybiškas veiklų įgyvendinimas.
- Su NSMOT administracija, valdyba ir nariais surengta NSMOT vertybių diskusija, kurios metu
išgrynintos vertybės bus tvirtinamos per visuotinį susirinkimą.
- Buvo atlikti NVO socialinių paslaugų kokybės standarto NOKAS įsidiegimo išoriniai auditai
penkioms organizacijoms, kurios standartą diegėsi 2020 - 2021 m.
- Surengti papildomi mokymai dirbantiems su priklausomais asmenimis ir jų šeimomis.
- Surengtas "Skurdo ir socialinės atskirties" apžvalgos pristatymas. Pristatyme dalyvavo 243
dalyviai (https://www.delfi.lt/video/aktualijos/skurdo-ir-socialines-atskirties-apzvalga-lietuvoje2021.d?id=88284263).
- NSMOT dalyvavo NVO koalicijos veiklose: koalicijos posėdžiuose, mokymuose,
susitikimuose su sprendimų priėmėjais.
- Parengta 1,2 proc. nuo GPM mokesčio paramai skyrimo komunikacijos kampanija.
- Parengtas BDAR dokumentų rinkinys.
- Parengti BDAR IT saugos užtikrinimo dokumentai.
- Įgyvendinta informuotumo didinimo kampanija apie skurdą patiriančių žmonių iššūkius
(indėlis į kitą projektą kaip numatyta biudžete).
- Projektas taip pat prisidėjo prie NSMOT finansinio audito (https://www.smtinklas.lt/wp25.033,88 € content/uploads/2021/12/NSMOT-auditas-2020-1.pdf).
Gauta subsidija sustiprino organizacijų finansinį tvarumą, t.y. sudarė galimybę įgyvendinti
Aktyvių piliečių fondo finansuojamo konkurso reikalavimą kofinansuoti dalį projekte
dalyvaujančių organizacijų patirtų išlaidų ir sėkmingai tęsti projekto įgyvendinimą 2022 m.,
8.180,00 € taip pat sumokėti narystės mokestį.
Projektas užtikrino organizacijos finansinį tvarumą, įgyvendinant savanorių pritraukimo,
parengimo ir jų veiklos švietimo įstaigose koordinavimo veiklas pagal iniciatyvą „Padėsiu
mokytis“. Bendrai viso projekto metu pasiekti 246 asmenys: apmokytų savanorių skaičius – 196,
apmokytų mokyklų kuratorių skaičius – 50. Savanorystę vykdė 128 savanoriai (šie skaičiai yra
9.100,00 € bendri projekto „Padėsiu mokytis“ pasiekti rezultatai)

NVO informacijos ir paramos centras (toliau - NIPC) 2000-2002 metais buvo subūręs
nacionalinę NVO koaliciją “Už filantropiją”, kurios pagrindu LR Seimui buvo pateiktas
pasiūlymas įteisinti galimybę gyventojams skirti 2% nuo sumokėto GPM savanoriškais
pasirinktai nevyriausybinėms organizacijoms. 2004 metais tokia galimybė Gyventojų pajamų
mokesčio įstatyme atsirado ir nuo 2005 metų visos ne pelno organizacijos turi galimybę iš
gyventojų gauti 2% (o nuo 2018 metų – 1,2%) GPM dalį. Taigi, jau daugiau kaip 15 metų
veikianti sistema yra vertinama palankiai tiek politikų, tiek gyventojų, tiek ir paramos gavėjų, o
2021 m. spalio 27 d. po NIPC nuolatinių pasiūlymų ir rekomendacijų teikimo tikėtina, kad bus
pasiektas ilgai lauktas sprendimas ir 1,2% GPM galės gauti tik NVO. Vyriausybė priėmė tokį
sprendimą ir įstatymo pataisa turės būti priimta Seimo dar šioje rudens sesijoje. Daugiau
informacijos čia - https://bit.ly/3jJvA4P (9 klausimas)
Tačiau iki šiol nebuvo sukurtos viešai gyventojams prieinamos paramos gavėjų duomenų bazės.
VMI paramos gavėjų duomenis teikia Excel formatu nuo 2015, tačiau iš tokio atvirų duomenų
formato sunku greitai ir patogiai rasti informacijos. Tad šio projekto metu naudojant VMI
duomenis buvo sukurta duomenų bazė (internetinis puslapis) www.aciujums.lt, kuriame pateikti
visi 1,2% GPM gavėjai (bendras juridinių asmenų skaičius – per 20 tūkstančių).
Duomenų bazė sukurta naudojantis tinkamo dizaino (user friendly) parinkimu, kad vartotojui
būtų patrauklu ir paprasta naudotis. Puslapis formatuojamas Lietuvos žemėlapio principu su
visomis 60 savivaldybių – pasirinkus bet kurią Lietuvos savivaldybę, joje “atsidaro” visi 1,2%
GPM gavėjai su jų pavadinimais, kodais ir gautomis sumomis nuo 2017 metų (derinamas
informacijos gavimas nuo 2004m.)
Nevyriausybinių
organizacijų
informacijos ir
30 paramos centras 192013926

NVO informacijos ir
paramos centro
institucinių gebėjimų
stiprinimas

29.992,45 €

NVO teisės
31 institutas

NVO palanki teisinė
aplinka ir įgalinta
pilietinė visuomenė

24.024,50 €

Viešai visuomenei prieinamas internetinis puslapis www.aciujums.lt, kuriame atveriami 1,2%
GPM gavėjai bus ir atitiktis NVO duomenų bazei, kurioje be kitų ne pelno vienetų bus pateiktos
29.992,45 € visos asociacijos, viešosios įstaigos bei labdaros ir paramos fondai.
1. Pateikti raštai dėl įstatymų projektų;
2. Konsultuotos NVO nepelno teisės klausimais;
3. Atliktas organizacijos finansinis auditas;
24.024,50 € 4. Atnaujintas NVO teisės instituto interneto tinklapis.

29.855,33 €

NARYSTĖ TARPTAUTINĖJE ORGANIZACIJOJE ICRT;
VARTOTOJŲ POZICIJOS FORMAVIMAS IR PATEIKIMAS RAŠTU IR ŽODŽIU;
INTERNETO TINKLAPIO VARTOTOJAMS, KURIŲ TEISĖS PAŽEISTOS, SUKŪRIMAS;
KOFINANSUOTAS PROJEKTAS "TVARUMO SKATINIMAS MAŽMENINIŲ
29.855,33 € FINANSINIŲ PASLAUGŲ RINKOJE.

12.729,50 €

12.729,50 € Rezultatai: įsigyta naujos technikos, atliktas finansinis auditas

300024285

VARTOTOJŲ
32 ALJANSAS

302868831

Vartotojų teisių
33 institutas

303500533

VARTOTOJŲ
INTERESŲ
ATSTOVAVIMAS
Priešnuodžiai
suplanuotam daiktų
gedimui

Iš subsidijos buvo kofinansuoti du projekto “Žinau, ką renku savivaldoje” renginiai:
Mokymai savanoriams-mentoriams liepos 2-3 d., kurių metu gerinti dalyvių darbo su savanoriais
gebėjimai, planuotos savanorių pritraukimo ir įtraukimo strategijos, po mokymų mentoriai
bendravo su anksčiau prisijungusiais savanoriais, padėjo įtraukti naujai prisijungiančiuosius.
Mokymuose dalyvavo 24 dalyviai (be projekto komandos narių), kurie pagerino savo gebėjimus
vykdyti mentorystę ir dirbti su savanoriais; mokymų rezultatai - sustiprintas savanorių tinklas,
kokybiškesnės ir efektyvesnės savanorystė sąlygų sudarymas, sklandus naujai prisijungiančių
savanorių įtraukimas į projekto veiklas.

Viešoji įstaiga
„EUROPOS
34 NAMAI“

124862099

Savanorių įgalinimas
darbui su savanoriais ir
politinės veiklos
stebėsenai

Liepos 31 - rugpjūčio 1 d. surengti stebėsenos mokymai savanoriams, kuriuose kartu su naujais
ir anksčiau įsitraukusiais savanoriais buvo aptarta stebėsenos metodologija, išdiskutuoti ir aptarti
būsimi žingsniai vykdant stebėseną. Savivaldybių tarybų ir merų darbą pristatė politologas
Liutauras Gudžinskas, stebėsenų diskusijų formatai ir akcentai buvo aptarti su 5 žurnalistais
(tinklo debatų/diskusijų moderatoriais) iš skirtingų žiniasklaidos priemonių: Jurgita Čeponyte,
Mindaugu Aušra, Roberta Tracevičiūte, Birute Davidonyte ir Dariumi Versecku. Visi mokymų
dalyviai susitarė dėl veiklos principų, namų darbų ir tolimesnės stebėsenos veiklų.Mokymuose
sudalyvavo 57 dalyviai iš 29 savivaldybių. Dalyviai susipažino su stebėsenos metodika,
pasiruošė vykdyti savo savivaldos politikų stebėseną, sutarė dėl stebėsenos plano, pasidalino
darbais. Pagerėjo dalyvių supratimas ir gebėjimai dalyvauti politiniame procese, sustiprėjo visos
projekto komandos sutelktumas ir įsitraukimas.

4.861,20 €

Bendrai kofinansuotame projekte 2021 m. buvo įvairiomis formomis įtraukta daugiau kaip
4.861,20 € 35000 dalyvių.

Viešoji įstaiga
Šiaurės Lietuvos
35 kolegija
111966571

Vilniaus Moterų
36 namai
193144736

NVO "Šiaurės Lietuvos
kolegija" institucinių
gebėjimų bei resursų
plėtojimas
Asociacijos Vilniaus
Moterų namai,
vykdančios Vilniaus
miesto Specializuotos
kompleksinės pagalbos
centro funkcijas,
institucinių gebėjimų
stiprinimas

30.000,00 €

27.629,00 €

Vykdant Projekto veiklą Nr. 1 buvo: 1) įgyvendinti 1 dienos (8 val.) praktiniai mokymai
"Strateginio planavimo praktikos iššūkiai" 10 Projekto vykdytojo atstovų (6 darbuotojams ir 4
savanoriams) strateginio plano rengimo tematika (pagal Paslaugų sutartį suteikta lektoriauseksperto konsultanto paslauga); 2) įgyvendintos 2 dienų (16 val.) kūrybinės dirbtuvės "NVO
veiklos potencialas" 10 Projekto vykdytojo atstovų (6 darbuotojams ir 4 savanoriams)
nevyriausybinių organizacijų (ne)išnaudotų veiklos rezervų ir potencialo didinimo tematika
(pagal Paslaugų sutartį suteikta lektoriaus-eksperto konsultanto paslauga); 3) iš 3 organizacijos
strateginių sprendimų priėmime dalyvavusių Projekto vykdytojo darbuotojų ir 2 savanorių (visi
jie dalyvavo praktiniuose mokymuose "Strateginio planavimo praktikos iššūkiai" ir kūrybinėse
dirbtuvėse "NVO veiklos potencialas"), suformuota laikinoji darbo grupė – Strateginio plano
rengimo grupė (5 asm.), kuri vadovaujant lektoriui-ekspertui konsultantui (pagal Paslaugų sutartį
suteikta lektoriaus-eksperto konsultanto paslauga) parengė Strateginį planą. Strateginio plano
rengimo grupėje dirbusiems Projekto vykdytojo darbuotojams (3 asm.) mokėtas darbo
užmokestis. Iš viso šioje veikloje dalyvavo 4 savanoriai, kurių amžius 14-29 metai. Savanoriams
sudaryta galimybė patobulinti strateginio planavimo gebėjimus bei supratimą apie NVO
funkcionavimą, veiksmingai įsitraukti į komandinį darbą ir prisidėti prie Projekto vykdytojo
strateginio plano rengimo, atstovaujant vietinės bendruomenės ir/ar plačiosios visuomenės
nuomonę. Pagrindinis Projekto veiklos Nr. 1 rezultatas - parengtas Projekto vykdytojo veiklos
strateginis planas.
Vykdant Projekto veiklą Nr. 2 buvo: 1) įgyvendintos 2 dienų (16 val.) kūrybinės dirbtuvės
"Internetinės svetainės tobulinimas – šiuolaikiško, įtaigaus ir vizualaus turinio link" 10 Projekto
vykdytojo atstovų (6 darbuotojams ir 4 savanoriams) informacijos sklaidos ir viešinimo
internetiniuose kanaluose tematika (pagal Paslaugų sutartį suteikta lektoriaus-eksperto
konsultanto paslauga); 2) iš 2 informacijos sklaidos funkcijas vykdančių Projekto vykdytojo
darbuotojų ir 2 savanorių, dalyvavusių kūrybinėse dirbtuvėse "Internetinės svetainės tobulinimas
– šiuolaikiško, įtaigaus ir vizualaus turinio link", suformuota laikinoji darbo grupė – Internetinės
30.000,00 € svetainės turinio kūrėjų grupė (4 asm.). Ši grupė, vadovaujant lektoriui-ekspertui konsultantui
Projekto įgyvendinimo metu įdarbinti 4 specializuotą kompleksinę pagalbą teikiantys
konsultantai bei 1 savanorių koordinatorius – sustiprinti organizacijos žmogiškieji bei
instituciniai pajėgumai.
Surengti 3 dienų mokymai, skirti perdegimo sindromo prevencijai bei 10 ak. val. mokymai
"Feminizmo ir smurto prieš moteris įveikimo istorija Europoje ir pasaulyje". Vyko kassavaitinės
supervizijos savanoriams ir konsultantams. Parengta metodinė medžiaga, skirta kvalifikacijos
kėlimui. Atliktas organizacijos finansinis auditas.
27.629,00 €

Visuomeninė
organizacija
37 Senjorų pasaulis 305198980

VO "Gelbėkit
38 vaikus"

VO "Gelbėkit
39 vaikus"

190780953

190780954

Stipri komanda = stipri
organizacija
NVOF NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ
PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ
NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ
FONDO LĖŠOMIS,
2021 METAIS
ATRANKOS
KONKURSAS
NVOF NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ
PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ
NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ
FONDO LĖŠOMIS,
2021 METAIS
ATRANKOS
KONKURSAS

7.432,00 €

Turėjome internetinio saugumo mokymus, kurių pasekoje Skaitmeninės etikos centras paruošė
straipsnį , kurį įkėlėme į svetainę https://senjorupasaulis.lt/2021/12/20/apie-skaitmeniniopasaulio-issukius-ka-verta-zinoti/ . Komandai ir savanoriams suorganizavome mokymus apie
nuotolinių platformų technines galimybes organizuojant nuotolines paskaitas. Mokymus
pravedė VŠĮ Europos verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas.
Atlikome išorinį veiklos ir finansinį auditą , siekiant užtikrinti organizacijos tvarumą.
Reklamavome organizaciją socialiniuose tinkluose Facebook, FB puslapyje Senjorų pasaulis
https://www.facebook.com/senjorupasaulis.lt , internetinėje svetainėje https://senjorupasaulis.lt/
UAB Presa leidyklos žurnaluose ( spalio mėn. ir gruodžio mėn. 130 tūkst. tiražu )
Užmezgėme partnerystes ir dalinamės patirtimi su Trečiojo amžiaus universitetais. 2021 metais
inicijavome naują projektą 12 paskaitų ciklui įvairiuose Lietuvos miesteliuose, kurį pradėjome
7.432,00 € įgyvendinti 2022 metais.

30.000,00 €

1. Įdiegtas aukojimo fukncionalumo sukūrimas organizacijos internetinėje svetainėje
2. 1,2 % GPM pritraukimo organizacijai kampanija. Surinkta 142 000 EUR paramos.
3. Paramos iš verslo įmonių pritraukimo strategija. Planuota 157 000 EUR, surinkta 275 000
EUR
30.000,00 € 4. Atliktas išorinis finansinis auditas.

23.967,00 €

1. Du kartus per savaitę organizuojamas migrantų vaikų užimtumas stovykloje (tęsiama 2022 m.
savo lėšomis))
2. Besilaukiančių mamų aprūpinimas migrantų stovyklose (tęsiama 2022 m. savo lėšomis)
3. Surengti mokymai migrantams sveikatos ir higienos tema
4. Organizacijos vadovė dalyvavo darbo grupėse dėl migrantų krizės valdymo
5. Informacijos apie bazinius migrantų poreikius rinkimas, viešinimas ir pasiūlymų vyriausybei
teikimas
6. Suteikta prekių baziniams migrantų poreikiams užtikrinti
7. COVID-19 sukeltų neigiamų psichologinių pasekmių likvidavimas šeimose - 296 val.
23.967,00 € konsultacijų šeimoms

VšĮ "Orūs
40 namai"

Orių namų tvarumo
užtikrinimas

30.000,00 €

VŠĮ "Savanoriai
41 vaikams"
305017992

VŠĮ "Savanoriai
vaikams" lėšų
pritraukimo strategijos
2021 metams sukūrimas
ir įgyvendinimas

30.000,00 €

VšĮ "Vaikų
42 linija"

Emocinės paramos
vaikams ir paaugliams
teikimo užtikrinimas:
savanorių ir darbuotojų
gebėjimų stiprinimas,
tinkamų ir saugių darbo
sąlygų organizavimas

30.000,00 €

304386506

300592971

1. Rastas efektyviausias ir tvariausias Orių namų plėtros modelis, apsibrėžti galimi plėtros
finansavimo šaltiniai.
2. Nupirkta įranga saulės elektrinei, kas ilgus metus į priekį sumažins NT išlaikymo kaštus ir
padidins veiklos efektyvumą.
3. Atliktas Orių namų išorinis auditas.
4. Pritraukta parama Orių namų veiklai, plėtrai ir pajamų šaltinių (būdų patiems užsidirbti)
30.000,00 € kūrimui.
Projekto veiklos rezultatai padidino pritrauktų lėšų organizacijos veikloms įgyvendinti skaičių
bei padėjo pamatus kokybiškesniam darbui su rėmėjais ateityje (buvo sutvarkytos rėmėjų
duomenų bazės, atnaujinti aukotojams palankesni aukojimo kanalai ir kt.). VŠĮ "Savanoriai
vaikams" pagal skirtą 1.2 % gpm paramą buvo šeštoje vietoje Lietuvoje iš visų nevyriausybinių
organizacijų (pakilome iš 10 vietos į 6), tai sudarė 33,4 % daugiau pajamų iš 1.2 % gpm
paramos nei ankstesniais metais. Taip pat paididėjo pritrauktų lėšų skaičius iš verslo įmonių bei
30.000,00 € fizinių asmenų.
„Vaikų linija“ suplanavo ir projekte įgyvendino veiklas, prisidėjusias prie savanorių
kvalifikacijos kėlimo ir motyvacijos stirpinimo.
Organizuotas 2 dienų kvalifikacijos kėlimo seminaras savanoriams. Renginio programa apėmė 2
lektorių paskaitas vaikų emocinių poreikių ir savanorių emocinės gerovės palaikymo temomis.
Įvyko 14 užsiėmimų mažesnėse grupėse bei organizuotos bendros kolektyvinės veiklos, filmo
peržiūra ir aptarimas. 177 savanoriai pakelė kvalifikaciją, gavo vertingų žinių ir įgūdžių,
reikalingų užtikrinant kokybišką emocinę paramą vaikams ir paaugliams.
Bendradarbiaujant su FORUM CINEMAS Lithuania organizuota filmo „Gražus sūnus“ peržiūra
ir aptarimas, kuriame sudalyvavo 39 savanoriai. Ši veikla sustiprino savanorių kompetencijas
reikalingas teikiant paramą vaikams ir paaugliams, tokias kaip atpažinti jausmus, gebėjimas
reflektuoti.
Organizuotos ekskursijos (4 vnt.) po Vilniaus miestą, kuriose gidė papasakojo unikalių istorijų
apie miesto formavimąsi ir vykusius pokyčius. Viso ekskursijose dalyvavo 47 savanoriai. Gauti
teigiami atsiliepimai.
„Vaikų linija“ siekė užtikrinti patogias ir saugias sąlygas savanoriauti organizacijos patalpose. 2
kabinetruose atlikti renovavimo darbai ir pilnai įrengtos 2 savanoriams skirtos darbo vietos.
Projekto įgyvendinimo metu „Vaikų linija“ atliko ir kitus einamuosius pataplų priežiūros ir
ekspolatacijos darbus, kurie prisideda prie tinkamų budėjimo sąlygų užtikrinimo. Organizacija
siekia sukurti palankų emocinį klimatą, savanoriams pasiūlyti gėrimai ir užkandžiai. Didelis
dėmesys skiriamas saugioms budėti sąlygoms sudaryti – savanoriai aprūpinti vienkartinėmis
apsaugos bei dezinfekcinėmis priemonėmis.
30.000,00 €

VšĮ
Nevalstybinis
vaikų darželis
43 "Nendrė"

195004964

VšĮ Paramos
44 vaikams centras 124632778

45 VšĮ SOTAS

VšĮ Šviesos
46 kūgiai

195746022

303200379

Nendrės institucinių
gebėjimų stiprinimas
dalyvaujant valdant
krizes ar ekstremaliąsias
situacijas

Ekspertai ir savanoriai veikiame kartu
padėdami įveikti
COVID-19 sukeltą krizę
ir jos emocines
pasekmes

VšĮ SOTAS
organizacijos
institucinių gebėjimų
stiprinimas
NVOF NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ
PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ
NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ
FONDO LĖŠOMIS,
2021 METAIS
ATRANKOS
KONKURSAS

8.246,00 €

Sustiprinti Nendrės darbuotojų bei savanorių gebėjimai teikiant viešąsias paslaugas bei gerinant
šių paslaugų teikimą krizinėse ir ekstremaliose situacijose. Darbuotojai ir savanoriai dalyvavo 4
mokymuose stiprinant kompetencijas. Įstaigos administracija turėjo konsultacijas kurių dėka
8.246,00 € sustiprino pagalbos organizavimą tokiose situacijose.

30.000,00 €

1. Įvyko 17 PVC darbuotojų ir savanorių kvalifikacijos kėlimo seminarų ir supervizijų; 2.
Apmokytos 2 grupės- 36 savanoriai teikiantys individualią emocinę paramą vaikams programoje
"Big Brothers Bog Sisters"; 3. Sukurta mokymų programa ir parengta 15 grupių - 198 švietimo
savanoriai projektui "Padėsiu mokytis". 4. Centro ekspertai dalyvavo vyriausybinėse ir
nevyriausybinėse darbo grupėse strategijai ir priemonėms su Covid -19 pandemijos pasekmėmis
sukurti ir įgyvendinti; 5. Centro ekspertai parengė įvairią informacinę medžiagą šeimoms,
pranešimų žiniasklaidai ir dalyvavo televizijos, radijo, internetinės žiniasklaidos laidose, bei
viešuose renginiuose aptariant vaikų bei tėvų psichinę sveikatą ir pateikiant rekomendacijų, kaip
įveikti COVID-19 sukeltus sunkumus pvz. https://fb.watch/93G_-oIGx1/ ;
https://www.facebook.com/PVC.lt/posts/4529951730364930; 6. Vedėme paskaitas, diskusijas,
seminarus tėvams, kaip (52 val.) karantino metu šeimoje išlaikyti emocinę pusiausvyrą,
pasirūpinti savimi, efektyviai spręsti konfliktus tarp vaikų, suprasti vaikų jausmus ir pan. 7.
Vedėme mokymus ir teikėme rekomendacijas su vaikais dirbantiems specialistams padėti geriau
suprasti vaikus karantino metu. 8. teikėme tiesiogines ir nuotolines konsultacijas vaikas ir
30.000,00 € šeimoms, patiriančioms psichologinių sunkumų.

27.416,50 €

Projekto metu buvo: 1) suorganizuoti komandinio darbo stiprinimo mokymai; 2) įsigytos darbo
priemonės - kompiuteriai (6 vnt.); 3) suorganizuota strateginio planavimo mokymų sesija; 4)
atliktas BDAR (duomenų apsaugos) auditas, parengti reikiami dokumentai; 5) organizuojamos
individualios darbuotojų supervizijos; 6) kompensuotas darbuotojų darbo užmokestis (padengtas
27.416,50 € lėšų trūkumas), kurios nepadengia joks organizacijos įgyvendinamas projektas.

Projekto metu buvo kofinansuojamos išlaidos, vykdant ES kofinansuojamą pabėgėlių
integravimo projektą, kofinansuojamos nenumatytos teisininkės paslaugų išlaidos, kompensuota
dalis bazinių išlaidų, susijusių su VšĮ vykdoma atviros prieigos nekomercinių techninių
dirbtuvių veikla, taip pat dviem įgyvendinamais ESF kofinansuojamais projektais. Tai bazinės
patalpų nuomos, elektros energijos sąnaudų, buhalterinės apskaitos, patalpų valymo, atliekų
išvežimo, ryšio išlaidų, šildymo išlaidos. Taip pat kofinansuotas įstaigos vadovo darbo
užmokestis. NVO fondo parama leido lengviau įgyvendinti ESF projektus, skirti laiko ir lėšų
įstaigos finansiniam tvarumui užtikrinti.
29.981,31 €

29.981,31 €

SVEIKATOS
METAI,
VIEŠOJI
47 ĮSTAIGA

302826152

Lietuvos autizmo
asociacija
48 "Lietaus vaikai" 303022421
Labdaros ir
paramos fondas
49 "Maisto bankas" 192015172

Labdaros ir
paramos fondas
50 "Maisto bankas" 192015172

NVO fondas,
Įgyvendinti
Nevyriausybinių
organizacijų ir
bendruomeninės veiklos
stiprinimo priemones

NVO fondas
Gebame išsaugotipamaitiname
stokojančius
Pagalbos maistu
užtikrinimas esant
krizėms ar
ekstremalioms
situacijoms

15.850,00 €

30.000,00 €

15.850,00 € Atliktas
auditas.
Siekiant įstaigos
užsibrėžto
projekto tikslo įgyvendinome pagrindines 6 veiklas, kurios susidėjo iš kelių
etapų.
1 Veikla. Savanorių ir darbo su jaunimu stiprinimas. Vyko dviejų dienų mokymai, panaudojant
patyriminio žygio metodą. Pirmąją dieną vyko praktinė dalis, antroji diena buvo skirta
refleksijai, refleksijos metodo svarbos aptarimui, savanorių ir organizacijos ryšių plėtimui.
Veiklos atsakingas asmuo Beata Veselienė. Veikloje dalyvavo 20 savanorių. Veikla vyko
Daigirdiškių mokymo centre. Veiklos mentorius - ekpertai iš VŠĮ Kitokie projektai.
2 Veikla. Advokacinių gebėjimo stiprinimas. Bendradarbiaujant su Koalicijos "Galiu gyventi"
ekpertais Girvydu Duobliu ir Jurgita Poškevičiūte pravesti dviejų dienų nuotoliniai mokymai.
Mokymų metu buvo identifikuotos efektyvios advokacinės priemonės, būdai, formavome
efektyvias advokacines žinutes, mokinomes rengti advokacijos planą. Mokymai apėme terinę ir
praktines dalis. Veikloje dalyvavo 15 asociacijos ir jos regioninių narių darbuotojų ir valdybos
narių.
3 Veikla. Lėšų pritraukimo (Fundrising) mokymai su Aukok.lt komanda. Įgyvendinant šią veiklą
buvo organizuoti 4 mokymai temomis: 1. Vidinė komunikacija, 2. Išorinė komunikacija, 3. Lėšų
pritraukimo strategija, 4. Lėšų pritraukimo kampanija. Asociacija ir jos nariai mokymų pagalba
rengia individualias lėšų rinkimo strategijas įvairioms iniciatyvoms.
4 Veikla. LAA "Lietaus vaikai" veiklos strategijos rengimas 2022-2025 metams. Strategijos
rengimui buvo pasitelkta konsultacinė forma Primum Esse. Vyko 4 dienų sesijos su asociacijos
ir jos regioninių narių valdybomis. Taip pat išskirtoms 5 prioritetinėnms veikloms suformuotas
darbo grupės, kurios nuotolinėse sesijoje identifikavo veiklas, numatė priemones ir resursus
šioms veikloms įgyvendinti. Parengtas strataegijos projektas bus pristatytas visuotinio susitikimo
metu tvirtinimui. Projekto veikloje dalyvavo 15 asociacijos darbuotojų, valdybos narių.
5 Veikla. Atliktas tarpinis 2021 metų finansinis auditas. Auditą atliko UAB Audifina. Audito
ataskaita bus pateikta kartu su finansinės ir veiklos ataskaitomis registrų centrui.
6 Veikla. Asociacijos fizinių narių ir švietimo darbuotojų gebėjimus dirbti su autistiškais vaikais
30.000,00 € bendrojo lavinimo mokyklose stiprinimas. Šia projekto veikla refinansavome 10 proc. nuosavo
Užtikrintas tvarus, sklandus ir nenutrūkstamas maisto surinkimo ir perdavimo kitoms
nevyriausybinėms organizcijoms procesas priimant didėjančius kiekius perteklinio (neparduoto
30.000,00 € prekybos centrų, gamintojų, vežėjų, ūkininkų) maisto.

30.000,00 €

Užtikrintas "Maisto banko" tvarus gebėjimas suteikti pagalbą maistu socialiai jautrioms
grupėms (izoliuotis turintiems senjorams, neįgaliesiems, vienišiems tėvams, o taip pat ir naujai
atsiradusiai paramos gavėjų grupei -pabėgėlių stovyklose esantiems atvykėliams) esant krizėms
30.000,00 € ar ekstremalioms situacijoms.

30.000,00 €

51 VšĮ Ekoinstitutas 302479310

VŠĮ Menų
agentūra
52 Artscape
302706893
Lietuvos
reabilitacijos ir
slaugos centras,
53 VšĮ
303267602

Savanorystės stiprinimas

18.852,00 €

Humanitarinės krizės ar
ekstremaliųjų situacijų
valdymo pagalbos
paslaugos

30.000,00 €

Skaidri NVO

16.430,00 €

18.852,00 € Rezultatai pilnai pasiekti. Įtraukti savanoriai, jiems užtikrintos darbo sąlygos.
80 kūrybinių misijų migrantų sulaikymo centruose (2100 dalyvių)
4 strapsniai www.artscape.lt puslapyje
1 straipsnis LRT portale
1 veiklų fotoreportažas
30.000,00 € mokymai organizacijos savanoriams ir darbuotojams (8 dalyviai)

16.430,00 € Parengtas įstaigos finansinis ir veiklos auditas
6 darbuotojai pakėlė kvalifikaciją
Kofinansuoti 3 projektai (Europos solidarumo korpuso, APF projektas, Erasmus +)
Kofinansuotas 6 įsidarbinimo neįgaliųjų sėkmės istorijų sukūrimas
54 VšĮ "SOPA"
300570569
Paraiška paramai gauti
9.100,00 €
9.100,00 € Sustiprinta organizacijos materialinė bazė
Suorganizuota mokymų ciklas: "Streso mažinimo būdai", "Pykčio laboratorija", "Profesinis
identitetas ir vidinė motyvacija" - 15 dalyvių.
Suorganizuota pažintinė kelionė į Vokietiją Ahaus miestą pasisemti patirties darbui asmeniniams
55 Vilkaviškio rajono185674382
dalyviai.
kaimo bendruomenių sąjunga
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių
12.582,00
sąjungos
€
galimybių
12.582,00dalyvauti
€ asistentams
valdant- 9krizes
ir ekstremaliąsias situacijas rajone stiprinimas
1.259.129,50 €
1.257.711,24 €
Bendra suma:

