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Jūsų dėmesiui – šeštasis elektroninis informacinis Nevyriausybinių organizacijų fondo leidinys.  

 

Iki šių metų spalio mėn. pabaigos NVO sekretoriatas patvirtino 64 paprojekčių galutines ataskaitas. 

Šiems paprojekčiams buvo skirta 10.597.139,34 Lt., paramos gavėjai deklaravo 13.389.603,43 Lt. 

išlaidų, kurių 10.298.568,42 Lt. yra NVO fondo lėšos. Lėšos įsisavintos 97 proc.  

Šių paprojekčių dėka 606 nevyriausybinės organizacijos sustiprino savo institucinius gebėjimus, 131 

nevyriausybinė organizacija sustiprino materialinę bazę. Paprojekčiuose dalyvavo 15491 asmuo. 
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ĮĮGGYYVVEENNDDIINNTTII  PPAAPPRROOJJEEKKČČIIAAII  

  
Pristatome įgyvendintų paprojekčių vykdytojų nuomonę apie įvykdytas veiklas ir pasiektus 

rezultatus. 

 

„LABRENCIŠKĖS GYVENVIETĖS BENDRUOMENĖS STIPRINIMAS“ 

 

Paprojektį įgyvendino Labrenciškės gyventojų asociacija. 

„Pagrindinis projekto tikslas – 

skatinti bendruomenės narių 

sutelktumą, pilietinį aktyvumą, 

formuoti gyventojų bendruomeninę 

savimonę, stiprinti jų organizuotumą 

bei sugebėjimą atstovauti 

bendruomenės interesus. 

Pagrindinės projekto veiklos: 

Projekto viešinimas. Projekto 

viešinimo metu buvo pagaminta 300 

vnt. bukletų, regioniniame 

dienraštyje patalpintas 1 

informacinis straipsnis. 

Įsigyta įranga  (kompiuteris, multimedia projektorius, rašymo lenta, spausdintuvas). 

Atliktas Labrenciškės gyventojų nuomonės tyrimas. 

Suorganizuoti mokymai: „Projektų valdymas“; „Projektų rengimas ir administravimas“; „Vietos ir 

užsienio bendruomenių ryšių stiprinimas“; „Pilietiškumo ugdymas“; „Kompiuterinio raštingumo  

ugdymas“; „Simbolikos kūrimas (vėliava, šūkis)“. 

Sukurtas Labrenciškių internetinis puslapis (www.labrenciskes.lt). 

Suorganizuoti 3 vietinių iniciatyvų konkursai: „Gražiausia namų valda“, „Šauniausias kaimynas“ 

„Aktyviausias, pilietiškiausias, iniciatyviausias Labrenciškės gyvenvietės gyventojas“. 

Atliktas vizitas į Švediją. 

http://www.labrenciskes.lt/
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Projekto vykdymo metu įgyvendinti 

beveik visi numatyti projekte tikslai: 

 Institucinius gebėjimus 

sustiprinusių nevyriausybinių 

organizacijų skaičius, kurios 

dalijosi patirtimi su kitomis 

organizacijomis, aptarė planus 

tolimesnei veiklai vykdyti- 2. 

 Materialinę bazę sustiprinusių 

ir pagerinusių nevyriausybinių 

organizacijų skaičius – 2. 

 Paprojekčio dalyvių skaičius - 75. 

Žmonės pradėjo aktyviau įsitraukti į bendruomenės veiklą, išaugo informuotumas, sustiprėjo 

bendruomenės narių bendravimas tarpusavyje, užsimezgė glaudūs ryšiai tarp Lietuvos ir Švedijos 

bendruomenių. Labrenciškės gyventojų asociacija tapo atviresnė ir žinomesnė visuomenei, 

sustiprėjo ir išsiplėtė bendruomenės veikla. 

Projektui pasibaigus, sukurtame internetiniame puslapyje ir toliau bus talpinamos naujienos apie 

bendruomenės veiklą, internetinio puslapio forume gyventojai diskutuos ir spręs bendruomenei 

svarbiausius klausimus, bendraus su užsienio bei vietos bendruomenėmis. Įsigyta įranga toliau bus 

naudojama bendruomenės susirinkimų ir mokymų metu. 

Daugelis gyventojų, dalyvavusių projekte, išreiškė norą rašyti daugiau tokių projektų, skatinančių ir 

stiprinančių Labrenciškės gyventojų asociacijos sąmoningumą, pilietiškumą, tarpusavio 

bendravimą.  

Projekto įgyvendinimo metu bendruomenės nariai galėjo dalyvauti organizuojamuose konkursuose 

ir laimėti kelionę į Švediją. Taip pat patobulinti savo žinias organizuojamuose mokymuose, 

pabendrauti ir sudalyvauti įvairiuose renginiuose.   

Projekto veiklų viešinimas, žinios apie Europos ekonominės erdvės finansavimą buvo naudingos 

kitoms miesto NVO, aktyvioms žmonių grupėms, kurios ir pačios planuoja rašyti ar jau rašė 

projektus.“ 

*** 
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„VIRTUALIOS INFORMACINĖS SISTEMOS „BĖDŲ TURGUS“ SUKŪRIMAS SIEKIANT SKATINTI 

VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ LABDAROS IR PARAMOS AKCIJOSE“ 

 

Paprojektį įgyvendino labdaros ir paramos fondas „Bėdų turgus“. 

 

„Labdaros ir paramos fondas „Bėdų turgus“ sustiprino institucinius gebėjimus, materialinę bazę.  

Fondas sukūręs paramos administravimo sistemą „Bėdų turgus“, tikisi padidinti veiklos žinomumą, 

pritraukti rėmėjus bei skatinti visuomenę prisidėti prie labdaringos veiklos.   

Buvo kuriama paramos administravimo sistema „Bėdų turgus“, kurią sudarė: „tinklapio 

„beduturgus.lt“ internetu surenkamos paramos apskaitos ir administravimo sistemos sukūrimas“, 

televizijos „Bėdų turgus“ laidos internete sukūrimas ir „diabites.lt“ tinklapio tobulinimo darbai 

Buvo sukurta tinklapio „beduturgus.lt“ internetu surenkamos paramos apskaitos ir administravimo 

sistema, internetinė televizijos „Bėdų turgus“ laida,  taip pat įvykdyti „diabites.lt“ tinklapio 

tobulinimo darbai.  

Sukurta Paramos administravimo sistemos padeda pritraukti lėšų ir padidina visuomenės 

informatyvumą ne tik apie diabetu sergančių vaikų problemas, tuo pačiu ir apie kitas paramos 

akcijas. Ši sistema sukurta vadovaujantis skaidrumo principu, kadangi jos pagalba bus galima  

apskaityti surinktas lėšas identifikuojant asmenis ir paskirtas sumas;  surinkti duomenis iš visų 

surenkamos paramos operatorių, juos saugoti;  publikuoti tuos statistinius duomenis, kuriuos 

administratorius nurodo viešinti tinklapyje www.beduturgus.lt; statistinę informaciją 

administracinėje dalyje, ir pačioje svetainėje galinti pateikti dvejopai: tekstiniu formatu ir 3d 

grafikais; pateikti, pasirinkto laikotarpio ataskaitas apie surinktas lėšas ir jų surinkimo kanalus, kaip 

nurodo administratorius; pateikti ataskaitas generuojanti ir „exsel" formatu, pagal 

administratoriaus nurodymą. 

Projektui pasibaigus vyks tolimesni tobulinimo darbai į projekto rezultatų naudojimą, sklaidą.“ 

*** 

 

,,PLATELIŲ BENDRUOMENĖS TVARI PLĖTRA ŽEMAITIŠKŲ TRADICIJŲ TERPĖJE”  

Projektą įgyvendino visuomeninė organizacija Platelių bendruomenė. 

„Projekto tikslas - nustatyti etninės kultūros tyrimo, saugojimo ir sklaidos prioritetus, aktyvinti 

žemaitiškų tradicijų plėtrą Platelių krašte, numatyti veiksmų koordinavimo tvarką, suteikti galimybę 

bendruomenei puoselėti savo regiono, krašto tradicijas ir papročius. 

http://www.beduturgus.lt/
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Pagrindinės projekto vykdytos veiklos  

 Mokymai (tradicinių žemaičių šokių 

ir dainų praktiniai užsiėmimai; 

seminaras ,,Užgavėnių tradicijos 

Platelių krašte”); 

 Tyrimai (,,Užgavėnių tradicijos 

Platelių apylinkėse”, ,,Tradicinis 

Platelių apylinkių folkloras”); 

 Kompaktinės plokštelės ,,Oi platos, 

platos Plateliu valsčelios” leidyba; 

 Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas (įsigyta: garso aparatūros komplektas, 

muzikos instrumentas (būgnas), 4 komplektai folkloro rūbų); 

 Projekto viešinimas (informacinio stendo apie projektą gamyba, viešinimo straipsnis 

spaudoje, projekto lankstuko leidyba). 

Projekto metu pasiekta: įvyko 1 seminaras, viena konferencija, 6 mokymai, du tyrimai, išleista  

kompaktinė plokštelė 1000 vnt. tiražu, lankstukas  (400 vnt); pagerinta materialinė bendruomenės 

padėtis : įsigyta aparatūra, muzikos instrumentas, 4 komplektai folkloro rūbų).  

Projektas buvo naudingas: sustiprėjo 

gyventojų bendruomeninio gyvenimo 

tradicijos,   suaktyvėjo kultūrinė 

veikla, į tradicijų (Užgavėnių ir kt . 

švenčių) gaivinimą suburti Platelių 

apylinkių žmones. Užsimezgė glaudūs 

kontaktai tarp Platelių bendruomenės 

ir projekto partnerio - Žemaitijos 

nacionalinio parko darbuotojų.  

Projekto metu vykdytos veiklos bus 

toliau tęsiamos. 

Projekte aktyviai dalyvavo ŽNPD folkloro ansamblis ,,Platelē” (išleista kompaktinė plokštelė, 

nupirkti rūbai naujiems ansamblio dalyviams. Seminare apie Užgavėnių tradicijas dalyvavo etninės 

kultūros specialistai iš aplinkinių rajonų ir kitų Žemaitijos saugomų teritorijų.“ 

*** 
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„BIRŠTONO PARAPIJOS CARITO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS, SIEKIANT GERINTI TEIKIAMAS 

SOCIALINES PASLAUGAS RIZIKOS GRUPĖMS BEI PASIRENGTI TEIKTI NAUJAS SOCIOKULTŪRINES 

PASLAUGAS“ 

 

Projektą įgyvendino Birštono parapijos Caritas 

„Projektu siekėme sustiprinti Birštono parapijos Caritas administracinius gebėjimus, siekiant 

efektyviau spręsti Birštono regiono socialines problemas, socialinės atskirties mažinimą. 

Projekto įgyvendinimo metu parengti Birštono Caritas darbuotojai ir savanoriai socialinių paslaugų 

(maitinimo organizavimo, aprūpinimo drabužiais, avalyne, informavimo, konsultavimo, kt.) 

teikimui, taip pat naujos sociokultūrinės socialinės paslaugos teikimui. Parengta ir išbandyta 

Birštono Caritas savanorių pritraukimo ir motyvavimo programa. Parengta sociokultūrinių paslaugų 

koncepcija. Parengta ir įgyvendinta projekto viešinimo programa. 

Sustiprinome Birštono parapijos Carito institucinius gebėjimus. Į Birštono parapijos Carito veiklą 

įsijungė 15 naujų savanorių, kurie kėlė kvalifikaciją mokymuose. Lankėsi kitų Lietuvos parapijų 

Carituose tikslu pasisemti patirties.  Grupelė savanorių lankėsi Vokietijos Magdeburgo vyskupijos 

Carito organizacijoje. Projekto metu sukurtas Birštono parapijos Carito  įvaizdis, svarbi sukurta 

internetinė svetainė www.birstonocaritas.lt. Taip pat Birštono parapijos Carito bendruomenės 

namuose sustiprinta materialinė bazė, t.y. įsigyta seminarų, konferencijų, vaizdo ir garso, biuro 

technika bei kita organizacinė įranga reikalinga tolimesniam darbui. Vadovaujantis projekto metu 

parengtomis Caritas savanorių pritraukimo ir motyvavimo programa, sociokultūrinių paslaugų 

koncepcija  siekiama pritraukti kuo daugiau naujų žmonių savanoriškai veiklai. 

Pagrindiniai projekto įgyvendinimo naudos gavėjai - socialinių paslaugų gavėjai, t.y. socialinės 

rizikos vaikai ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų 

šeimos, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, kiti asmenys ir 

šeimos. Tikslinėms grupėms bus užtikrintos kokybiškos, įvairiapusiškos ir savalaikės socialinės 

paslaugos. 

Netiesioginiai projekto naudos gavėjai – kitos nevyriausybinės organizacijos, Birštono savivaldybė, 

Birštono bendruomenė. Kitoms Birštono NVO sukurta galimybės ir sąlygos dalyvauti sociokultūrinių 

paslaugų organizavime ir naudotis šiomis paslaugomis (dalyvauti renginiuose, paskaitose, 

bendradarbiauti organizuojant bendruomenės susibūrimus). Birštono savivaldybė turi sustiprėjusį 

partnerį, kuris gali užtikrinti gyventojams kokybiškų ir savalaikių socialinių paslaugų teikimą.“ 

*** 

 

http://www.birstonocaritas.lt/
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„LOD VISUOMENINĖS /GAMTOSAUGINĖS VEIKLOS SUSTIPRINIMAS IR ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

ĮTRAUKIANT VISUOMENĘ Į APLINKOSAUGINIŲ TYRIMŲ VEIKLĄ“ 

 

Paprojektį įgyvendino Lietuvos ornitologų draugija. 

„Projektu siekėme sustiprinti Lietuvos ornitologų draugijos, kaip aktyvios visuomeninės 

aplinkosauginės organizacijos pajėgumus ir įvaizdį visuomenėje, įtraukiant visuomenę į 

aplinkosauginius visuomeninius tyrimus. 

Projekto metu buvo kuriamas naujas draugijos internetinis portalas bei visuomeninio ornitofaunos 

monitoringo informacinė sistema. Buvo surengti seminarai ir praktiniai mokymai Lietuvos 

ornitologų draugijos sekretoriato darbuotojams bei savanoriams siekiant pakelti jų kvalifikaciją 

aplinkotyros srityje. Projekto įgyvendinimo metu buvo perkama organizacijos sekretoriato veiklai 

būtiniausia organizacinė (kompiuteriai, serveris, spausdintuvas ir kt.) ir lauko mokymų įranga 

(teleskopai, žiūronai, fotoaparatas ir kt.).  Taip pat buvo rengiamos paukščių tyrimams reikalingos 

metodikos, publikuojami visuomeninį monitoringą ir draugijos veiklą populiarinantys straipsniai, 

rengiami ir leidžiami LOD renginių bei pačios organizacijos populiarinimui skirta atributika 

(lankstukai, plakatai, marškinėliai ir kt.) 

Įgyvendinus projektą buvo pasiektas pagrindinis šio projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos ornitologų 

draugijos, kaip aktyvios visuomeninės aplinkosauginės organizacijos pajėgumus ir įvaizdį 

visuomenėje, įtraukiant visuomenę į aplinkosauginius visuomeninius tyrimus.  

Projekto įgyvendinimo metu buvo sustiprinti žmogiškieji ištekliai: savo kvalifikaciją kėlė ir naujų 

žinių įgijo 5 Lietuvos ornitologų draugijos sekretoriato darbuotojai ir 49 draugijos nariai - 

savanoriai. Šių žmonių pagalba bus tęsiamos šios projekto veiklos: 

 interneto portalo palaikymas ir reguliarus atnaujinimas; 

 informacijos susijusios su aplinkos tyrimais sklaida visuomenėje; 

 projekto metu parengtų visuomeninių aplinkos tyrimų metodikų atnaujinimas/papildymas;  

 renginių, skirtų aplinkosauginiam visuomenės švietimui, organizavimas;  

 informavimo ir švietimo akcijos visuomenei ir šalies moksleiviams; 

 aplinkos monitoringo ir prevencijos programų įgyvendinimas. 

 
Pagerinta organizacijos materialinė bazė: įsigyta organizacinė technika ir lauko mokymų įranga 

daugumoje atvejų yra ilgalaikis materialinis turtas, kuriuo prireikus naudojasi sekretoriato 

darbuotojai ir draugijos nariai. Naujasis portalas, visuomeninio ornitofaunos monitoringo sistema ir 

serveris padėjo draugijai pereiti į aukštesnį informacijos kaupimo, saugojimo ir pateikimo lygį. Tai 

ilgalaikis materialus turtas, kurio nusidėvėjimo koeficientas yra labai mažas, o informacinės 

sistemos yra ir bus pastoviai papildomos ir tobulinamos atsižvelgiant į pasaulines paukščių apskaitų 

bei apsaugos problemų sprendimo tendencijas. Bendradarbiaujant su kitų šalių paukščių apsaugos 
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organizacijomis bus siekiama prisijungti prie pasaulinio panašių sistemų tinklo 

(http://www.worldbirds.org/mapportal/worldmap.php).    

  Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) įgyvendinto projekto tikslas buvo sustiprinti Lietuvos 

ornitologų draugijos, kaip aktyvios visuomeninės aplinkosauginės organizacijos pajėgumus ir įvaizdį 

visuomenėje, įtraukiant visuomenę į aplinkosauginius visuomeninius tyrimus ir visos veiklos yra 

numatytos šiam tikslui pasiekti. Apmokyti darbuotojai ir savanoriai yra pasirengę vykdyti 

sudėtingesnius, didesnio biudžeto ir apimties aplinkotyrinius ar aplinkosauginius nacionalinius ir 

tarptautinius projektus bei programas, tam yra sukurta ir interaktyvi duomenų kaupimo, 

apdorojimo ir pateikimo sistema. Sustiprėjusi organizacija taip pat yra palankiau vertinama ir kaip 

patikimas partneris kitų organizacijų įgyvendinamuose projektuose.   

Įgyvendinus projektą buvo sukurta visuomeninio ornitofaunos monitoringo informacinė sistema, 

kurios pagalba yra sudarytos sąlygos visuomenei pateikti informaciją apie stebėtus paukščius, 

sukaupta informacija bus apdorojama ir pateikiama atitinkamoms valstybinėms institucijoms, kurių 

tiesioginės funkcijos ir yra aplinkosauga. Taip pat sukurtas internetinis portalas, kuriame 

pateikiama aktuali aplinkosauginė informacija, ja besidomintys žmonės yra informuojami apie 

šalies ir užsienio aktualijas, gali diskutuoti specialiame forume. Organizuotų seminarų ir praktinių 

mokymų metu su įvairiomis gamtosauginėmis problemomis, galimais jų sprendimo būdais bei 

įvairiomis gamtotyrinėmis programomis buvo supažindintas nemažas būrys šių renginių dalyvių. 

Įgyvendinimo metu buvo išspręstos visuomenės dalyvavimą gamtosauginėje veikoje ribojusios 

problemos: komunikacijos tarp besidominčių ornitofaunos tyrimais trūkumas, nepakankamas 

dėmesys visuomenės įtraukimui į biologinės įvairovės stebėseną ir tyrimus, visuomeninių 

biologinės įvairovės tyrimų ir monitoringų metodikų trūkumas, visuomeninės interaktyvios 

gamtosauginės ir gamtotyrinės informacijos kaupimo sistemos Lietuvoje trūkumas, nepakankamai 

efektyvus aplinkosauginio visuomenės (ypač jaunimo) švietimo organizavimas, nepakankamas 

visuomenės informavimas apie Lietuvos ornitologų draugijos tikslus, veiklas ir dalyvavimo jose 

galimybes.“ 

*** 

http://www.worldbirds.org/mapportal/worldmap.php
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„NVO DARBUOTOJŲ IR SAVANORIŲ PSICHO – SOCIALINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS“ 

 

Paprojektį įgyvendino viešoji įstaiga "Gyvenimo ir tikėjimo institutas". 

„Projektų siekėme perimti ir pritaikyti ES šalių gerąją patirtį neformalaus suaugusiųjų švietimo 

srityje, organizuojant psicho-socialines ugdymo programas, skirtas NVO darbuotojams ir 

savanoriams, globojantiems senus ir sergančius vietos bendruomenės narius. 

Projekto metu: 

 Gerosios patirties perėmimas apmokymo-stažuotės metu Kardinal König Haus (Austrija) – 

institucijoje, kuri turi patirties programų, skirtų NVO darbuotojams ir savanoriams ugdyti, 

kūrime ir vedime. Stažuotojai dalyvavo seminaruose, buvo konsultuojami ir apmokomi, 

kaip kuriamos programos ir administruojama institucija. 

 Psicho-socialinių įgūdžių ugdymo programos, kuri susideda iš keturių seminarų, sukūrimas, 

organizavimas ir vedimas Kauno, Marijampolės, Panevėžio ir Klaipėdos apskričių NVO 

darbuotojams ir savanoriams, globojantiems senus ir sergančius žmones.  

 Mokslinis sociologinis tyrimas, skirtas ištirti projekto programų duotą naudą ir tolimesnius 

NVO darbuotojų ir savanorių poreikius.  

 Leidinio-straipsnių rinkinio, skirto psicho-socialinėms žinioms gilinti, paruošimas, leidyba ir 

platinimas.  

 Projekto administravimas, auditas ir veiklos viešinimas. 

 Organizacijos materialinės bazės pagerinimas.  

Projekto tikslai ir numatytos veiklos įgyvendintos sėkmingai ir pilnai: 

 Penki organizacijos darbuotojai tobulinosi šešių dienų apmokyme-stažuotėje Austrijoje. 

 Pasinaudojant turima ir naujai įgyta patirtimi sukurti keturi seminarai (trys – po 8 

akademines val. ir vienas – 20 akademinių val.) NVO darbuotojams ir savanoriams, kurie 

globoja senus ir sergančius žmones, psicho-socialinių įgūdžių ugdymui. 

 Suorganizuota ir pravesta 16 seminarų keturiose Lietuvos apskrityse (Kauno, Marijampolės, 

Panevėžio ir Klaipėdos), kurių metu buvo apmokyta 482 NVO darbuotojų ir savanorių, 

sustiprinti 9 NVO instituciniai gebėjimai.  

 Atliktas kokybinis ir kiekybinis mokslinis sociologinis tyrimas, atskleidžiantis projekto 

suteiktą naudą dalyviams ir tolimesnius NVO darbuotojų ir savanorių poreikius.  
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 Parengtas, išleistas ir platinamas 150 psl. apimties leidinys  - straipsnių rinkinys 

„Mirštančiųjų slauga. Palydėti į gyvenimą.“ (500 vnt.).  

 Vykdytas veiklos viešinimas, išspausdinant du straipsnius „Lietuvos žiniose“ ir pagaminant 

lankstinukus (1500 vnt.), plakatus (500 vnt.), tušinukus (500 vnt.), aplankus (500 vnt.) bei 

magnetukus (1500 vnt.).  

 Projektą administruojantys asmenys įgijo daugiau žinių, įgūdžių ir patirties projektų 

organizavimo ir valdymo srityje.  

 Atnaujinta vienos organizacijos materialinė bazė, įsigyjant kopijavimo aparatą, projektorių, 

nešiojamą kompiuterį su programomis, tinklo šakotuvą, maršrutizatorių ir tinklinį diską.  

Projektas buvo naudingas tuo, kad: 

 Apmokymo-stažuotės dalyviai įgijo žinių ir patirties, kaip kuriamos ir vykdomos mokymo 

programos (paskaitos, seminarai, kursai) NVO darbuotojams ir savanoriams, kurie globoja 

senus ir sergančius žmones; susipažino, kaip yra administruojama minėta mokymo 

programas kurianti ir vykdanti institucija; gavo informacijos apie bendradarbiavimo su 

kitomis Europos institucijomis galimybes siekiant sukurti bendrą paslaugų tinklą. 

 Sukurta keturių seminarų psicho-socialinių įgūdžių ugdymo programa, t.y.  naujas ir labai 

paklausus produktas, kurį galima siūlyti visiems suinteresuotiems asmenims, globojantiems 

senus ir sergančius žmones.  

 Praplėsta darbo ir bendradarbiavimo su NVO darbuotojais ir savanoriais patirtis, kuri bus 

panaudota tęsiant šio projekto metu sukurtą programą ir kuriant naujus suaugusiųjų 

ugdymui skirtus projektus.  

 Atliktas kokybinis ir kiekybinis mokslinis sociologinis tyrimas parodė programos 

naudingumą, jos tęstinumo poreikį ir kryptį, kuria turime orientuoti Instituto mokomąsias ir 

projektines veiklas, atliepdami Lietuvos suaugusiųjų tobulinimosi poreikius.   

 Projekto metu Instituto darbuotojų įgytos kompetencijos ir patirtis sudaro geresnes 

galimybes kurti ir administruoti naujus projektus ir programas. 

 Atnaujinta materialinė bazė suteikia geresnes galimybes kurti ir administruoti naujas 

Instituto programas. 

 

 Projektui pasibaigus, sukurtą psicho-socialinių įgūdžių ugdymo programą siūlysime 

platesniam NVO darbuotojų ir savanorių ratui ir kitoms įstaigoms, kurios dirba senų ir 

sergančių žmonių globos srityje. Jau yra keletas globos ir slaugos namų, kurie susidomėjo šia 



12 

 

programa ir pageidauja, kad jų darbuotojai dalyvautų Instituto parengtuose mokymuose. Be 

to, projekto tęstinumui užtikrinti finansinės paramos ieškosime Europos Sąjungos ir JAV 

fonduose.  

Kitiems projekto dalyviams: 

 Suteikta galimybė mokymuose dalyvauti įvairių Lietuvos miestų (Kauno, Marijampolės, 

Panevėžio ir Klaipėdos apskričių) NVO darbuotojams ir savanoriams. 

 Skleidžiamos neformalaus ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą idėjos Lietuvos periferijose.  

 Projekto metu vykdyto mokslinio sociologinio tyrimo duomenys rodo, kad: 

           - parengti mokymai formuoja brandų, pilietišką, gebantį kritiškai mąstyti asmenį, skatina 

intelektualių, moralinių ir dvasinių ugdymo aspektų integraciją bei aktyvų besimokančiųjų 

dalyvavimą ugdymo procese; 

           - seminarų dalyviai įgijo teorinių bei praktinių žinių apie žmogaus gyvybės orumą, šventumą, 

kančios prasmę, jausmų prigimtį, atgaivos šaltinius bei jų galią kasdieniame gyvenime; 

           - mokymai padėjo sustiprinti slaugytojų motyvaciją, atrasti asmeninės stiprybės šaltinius, 

sumažinti vidinės kaltės jausmą, sustiprinti savivertę ir žmoniškąjį orumą, išugdė gebėjimą tinkamai 

reaguoti į sudėtingas globojamųjų emocines ir dvasines būkles; 

            - seminarai įgalino dalyvius pradėti naują asmeninės ir profesinės brandos etapą, savo 

pavyzdžiu skaninant Lietuvoje sąmoningos savanorystės idėją.“ 

*** 

 

„NEĮGALIŲJŲ IŠ VAIKYSTĖS SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO GALIMYBĖ PER ORGANIZACIJOS 

STIPRYBĘ“ 

 

Paprojektį įgyvendino Šiaulių vaikystės invalidų globos draugija „Spindulėlis“. 

„Projektu siekėme sustiprinti  „Spindulėlio“ institucinius gebėjimus, ugdyti valdybos socialinę ir 

vadybinę kompetencijas. Sustiprinti  materialinę bazę. 

Projekto įgyvendinimo metu dalyvavome vadybinių ir socialinių įgūdžių ugdymo stovykloje, 

išklausėme mokymus teisinėje srityje. Dalyvavome psichologo seminaruose, analizavome atskiras 

situacijas, individualiai konsultavomės su psichologu. 
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Pakeisti draugijos įstatai, pavadinimas. 

Vykdytas projekto viešinimas. Parašyti ir 

atspausdinti du straipsniai miesto laikraštyje. 

Ženkliai sustiprinta materialinė bazė įsigyjant  

projekte numatytą įrangą ir baldus. 

Projekte numatytas veikas įvykdėme. 

Pasiekėme tiek kiek planavome. Per viešinimo  

priemones daugiau žmonių galėjo susipažinti su 

„Spindulėlio“ veikla, vykdomu projektu. 

Sustiprinome gebėjimus vadybos srityje, 

pagilinome žinias teisinėje srityje, konsultavomės su psichologu, išklausėme psichologo mokymus. 

Ženkliai sustiprinome materialinę bazę. Tai palengvina mūsų draugijos darbą. 

Projektas suteikė galimybę organizacijai sustiprinti materialinę bazę. Taip pat „Spindulėlis“ 

sustiprėjo instituciniu požiūriu, įgijo socialinių, vadybinių gebėjimų, efektyviau gali dirbti draugijos 

valdyba. 

Pasibaigus projektui planuojame ir toliau bendrauti su psichologu, rengiant individualias 

konsultacijas pagal poreikį. Įgytos žinios suteiks efektyviau dirbti ir bendrauti su neįgaliaisiais. 

Darbinėje draugijos veikloje mažinant 

neįgaliųjų atskirtį visuomenėje bus 

naudojamos įgytos priemonės ir biuro įranga. 

Projekto dalyviams naudinga buvo dalyvauti 

mokymuose, seminaruose ir individualiose 

konsultacijose, nes tai suteikė galimybę gauti 

naujų žinių, įgūdžių. 

Sustiprėjus materialinei bazei, atsirado 

galimybė paprasčiau ir lengviau gauti 

informaciją bendraujant su draugijos valdyba.“ 

*** 
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„SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 

STIPRINIMAS“ 

 

Paprojektį įgyvendino Skuodo vietos veiklos grupė. 

„Projektu siekėme sustiprinti 

Skuodo rajono kaimuose 

veikiančių  kaimo 

bendruomenių, kitų NVO 

institucinius gebėjimus ir jų 

techninę bazę, pasiruošti pagal  

Kaimo plėtros programą  

(Leader metodu)  Skuodo 

vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimui. 

Projekto metų vykdėme daug 

veiklų.  

Mokymai – kompiuterinis raštingumas( pradedantiems ir pažengusiems),buhalterinės apskaitos 

tvarkymas, apskaita ir mokesčiai, lyderystė bendruomenėse, projektų rengimas ir administravimas. 

Kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimas – įsigyta ir bendruomenėms perduota 20 nešiojamų 

kompiuterių ir spausdintuvų, Skuodo VVG  įsigijo biuro įrangos, reikalingos  veiklos vykdymui 

(daugiafunkcinį įrenginį, fotoaparatą, vaizdo kamerą, dokumentų naikiklį, projektorių, projektoriaus 

ekraną). 

Patirtis (NVO  projektinė  ir  bendradarbiavimo  tarp vietos valdžios, verslo ir NVO) – įvyko 

susitikimai  su valdžios, verslo ir NVO atstovais Švedijos karalystės KILS komunoje, Norvegijos – 

Lindas komunoje, Jurbarko r. – Smalininkų  bendruomenėje,. Patirtim pasidalino Molėtų r. vietos 

veiklos grupė, Druskininkuose-Pilnų namų bendruomenė Druskininkų vietos veiklos grupė. 

Projekto metu įvyko visos planuotos veiklos, projekte dalyvavo 79 asmenys iš įvairių kaimo 

bendruomenių ir kitų NVO. 

Projektas vyko labai sklandžiai, nors tokios apimties projektą organizacija įgyvendino pirmą kartą. 

Vykdydami šį projektą įgijome projektų administravimo  ir finansų valdymo patirties, sustiprinome 

organizacijos institucinius gebėjimus ir  techninę  bazę – (daugiafunkcinį įreng., fotoaparatą, vaizdo 

kamerą, dokumentų naikiklį, projektorių, projektoriaus ekraną) visa tai labai reikalinga vykdant  

tolesnę organizacijos veiklą. Susiradome bendradarbiavimo partnerių Švedijoje ir Lietuvoje. Daug  

įdomios patirties, minčių ir idėjų būsimiems partnerystės  projektams parsivežėme iš susitikimų. 

Turėdama projekto įgyvendinimo patirties 2010m. vasario 8d.  Skuodo VVG pasirašė jungtinės 
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veiklos sutartį su VšĮ  Lietuvos  regioninių tyrimų institutu ir dalyvaus Kompiuterinio raštingumo 

projekte, kurio metu kaimo bendruomenių nariai galės mokytis kompiuterinio raštingumo. 

Nuo 2009m. spalio 1 d. Skuodo VVG  įgyvendiną integruotą vietos plėtros 2007-2013 m. strategiją, 

kurios įgyvendinime aktyviai dalyvauja ir kaimo bendruomenės. Visa patirtis ,kurią įgijome  

įgyvendinant projektą, pasitarnaus sėkmingam  strategijos administravimui. Tikimės inovatyvių 

vietos projektų iš bendruomenių ir kitų NVO. 

Bendruomenių lyderiams  ir nariams šis 

projektas suteikė dideles galimybes 

bendrauti ir bendradarbiauti. Įgyvendinant  

strategiją vietos projektuose pritaikyta kitų 

šalių organizacijų patirtis leis taupiai naudoti 

vietos išteklius, kurti socialiai integruota 

aplinką kaime, darniai bendradarbiauti tarp 

rajono ekonomikos sektorių. 

Projektu metu įgyti gebėjimai  ir sustiprinta 

techninė bazė leis sklandžiai įgyvendinti 

(administruoti) vietos projektus ir aktyviai 

dalyvauti kaimo plėtros programoje ir kitoje 

projektinėje veikloje. 

*** 

 

„ANYKŠČIŲ VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO INSTITUCINIS IR PASLAUGŲ KOKYBĖS 

STIPRINIMAS“ 

 

Paprojektį įgyvendino vaikų ir jaunimo užimtumo centras. 

„Projektu siekėme stiprinti Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro (AVJUC) institucinį 

potencialą ir paslaugų kokybę. 

Organizavome vadybos ir administracinių įgūdžių tobulinimo mokymus AVJUC darbuotojams ir 

savanoriams.  

Įsigijome reikalingą įrangą ir priemones. 

Kūrėme ir stiprinome organizacijos įvaizdį. 
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Projekte dalyvavo 20 dalyvių – 4 AVJUC darbuotojų ir 18 savanorių, kurie mokymų metu gilino savo 

žinias ir gebėjimus. Parengėme naują strateginį planą darbui su vaikais ir jaunimu. Sustiprinta ir 

pagerinta AVJUC materialinė bazė: įsigijome 4 personalinius kompiuterius su priedais, 50 kėdžių, 2 

stalus, multifunkcinį įrenginį, multimedijos komplektą, muzikinį centrą, fotoaparatą, kamuolių, 

žaidimų, kompaktų. Vykdydami projekto viešinimą, publikavome 3 straipsnius, išleidome 5000 

skrajučių, 20 plakatų, surengėme baigiamąją konferenciją, kurioje dalyvavo 50 dalyvių. Projekto 

metu stiprinome organizacijos įvaizdį – pagaminta 2000 vizitinių kortelių, 1000 lankstinukų, po 60 

vnt. marškinėlių ir kepuraičių centro vaikams. 

Projekto metu sustiprinome savo organizacijos institucinius gebėjimus. AVJUC darbuotojai ir 

savanoriai tobulino vadybos, administracinius, projektų valdymo, strateginio planavimo, efektyvaus 

bendravimo ir konfliktų valdymo, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, ryšių su visuomene, 

komandinio darbo ir kt. įgūdžius. Remdamiesi įgytomis žiniomis ir įgūdžiais, centro darbuotojai 

parengė veiklos strategiją, kuri leis nuosekliai vykdyti ir plėtoti centro veiklą. Pagerinta centro 

materialinė bazė, išsiplėstas centro lankytojams teikiamų paslaugų spektras – visa tai suteiks 

vaikams ir jaunimui papildomas galimybes realizuoti savo pomėgius ir interesus, lavinti įgūdžius, 

padėsiančius sėkmingai integruotis visuomenėje.  

Projektas sudarė galimybę kurti ir stiprinti organizacijos įvaizdį – centras, jo teikiamos paslaugos bei 

vykdomi projektai tapo labiau žinomi bendruomenėje. 

Projektui pasibaigus, AVJUC nuosekliai ir aktyviai sieks savo tikslų, pasinaudodamas naujais 

materialiniais ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais. Įgytos kompetencijos projektų valdyme, 

strateginiame planavime, finansų valdyme, komandiniame darbe sudarys sąlygas sėkmingai 

dalyvauti įvairių programų ir projektų konkursuose bei gaunamos paramos įsisavinime.  

Netiesioginiai šio projekto dalyviai – tai centrą lankantys vaikai ir jaunimas bei jų tėvai. AVJUC 

darbuotojai įgijo įgūdžių psichologijos, pedagogikos bei neformalaus ugdymo srityse – tai sudarė 

sąlygas vykdyti kryptingą veiklą, kuri padėtų vaikams ir jaunimui įgyti socialines kompetencijas, 

tapti sąmoningomis asmenybėmis, sugebančiomis atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas, 

aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Projekto mokymai AVPUC 

darbuotojams taip pat sudarė sąlygas parengti programas ir efektyviai dirbti su skirtingomis 

tikslinėmis grupėmis (vaikai, jaunimas, šeimos), užtikrinant efektyvesnį jų socializacijos procesą.  

Projektas buvo naudingas ir organizacijoms, kuriose dirba AVJUC savanoriai. Įgytas žinias ir 

gebėjimus jie galės pritaikyti ir plėtoti tiesioginiame darbe.“ 

*** 
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„PRANCŪZŲ KALBA – EUROPOS SĄJUNGOS KALBA“ 

 

Paprojektį įgyvendino Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Panevėžio skyrius. 

„Paprojekčio tikslas - 

populiarinti prancūzų 

kalbos mokymą bei 

mokymąsi ir aktyvinti 

domėjimąsi frankofonija. 

Siekėme kuo daugiau 

visuomenės narių 

supažindinti su prancūzų 

kalba ir kultūra, 

organizuodami įvairius 

renginius, mokymus ir 

mokymąsi. Norėjome 

paskatinti moksleivius  

rinktis antrąja užsienio 

kalba prancūzų kalbą, remti Panevėžio  moksleivių, studentų ir suaugusiųjų norą mokytis prancūzų 

kalbos bei supažindinti kuo platesnę publiką su prancūzakalbe kultūra ir jos aktualijomis. Taip pat 

siekėme sustiprinti Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos  Panevėžio skyrių, mokydami jos narius 

prancūzų kalbos, įsigydami materialinę bazę mokymams ir mokymuisi bei organizacijos veiklos 

viešinimui.  

Įgyvendindami paprojektį, organizavome paskaitą – diskusiją „Prancūzijos kinas“, pravedėme 

seminarą bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams „Rinkimės prancūzų kalbą kaip antrąją užsienio 

kalbą“, dalyvavome Šiaulių universiteto profesoriaus, humanitarinių mokslų daktaro, vertėjo 

Vytauto Bikulčiaus paskaitoje „Naujienos šiuolaikinėje prancūzų literatūroje“, pravedėme 

konferenciją „Prancūzų kalba – komunikavimo kalba šiuolaikinėje visuomenėje“. Skyriaus  nariai  

mokėsi prancūzų kalbos 50 akademinių valandų  kursuose, o jaunieji panevėžiečiai praeitą vasarą 

net dvi savaites mokėsi ir žaidė prancūziškai prancūzų kalbos mokyklėlėje. Frankofonijos 40-mečiui 

pažymėti buvo organizuotas dalyvių gausa pasižymėjęs jau tradiciniu tapęs renginys Panevėžio 

apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje.  

Paprojekčio veiklas paviešinome apskrities laikraštyje „Panevėžio rytas“ – buvo  išspausdinti du 

straipsniai -  bei  Panevėžio regioninės televizijos reportaže, parodytame   laidoje „Miesto gidas“.  

Paprojekčio įgyvendinimo metu Panevėžio miesto visuomenė buvo supažindinama su prancūzų 

kalba ir kultūra, plėtojamas tarpkultūrinis bendravimas , vaikai sudominami kalba ir paskatinami 

rinktis prancūzų kalbos pamokas,  skyriaus nariai pagilino prancūzų kalbos žinias. Buvome  numatę  

į  mokymus, seminarus ir kitus renginius  sukviesti  144 asmenis. Susidomėjimas mūsų vykdoma 
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veikla buvo didžiulis, renginiuose  ir mokymuose dalyvavo 200 asmenų. Vykdomos paprojekčio 

veiklos buvo  pristatytos Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos (LPA) Generalinėje asamblėjoje, 

dalyvaujant Prancūzijos ambasadoriui François Laumonier, kur sulaukė didelio dėmesio.  LPA 

Panevėžio skyrius buvo pripažintas vienu iš geriausiai dirbančių asociacijos skyrių.  

Iš paprojekčio lėšų įsigijome mokomosios metodinės literatūros, nešiojamąjį kompiuterį su 

programine įranga, mobiliuosius  telefonus, kuriuos panaudosime, organizuodami administracinį 

darbą. 

Susidomėję mūsų veikla, į skyrių atėjo   8 nauji nariai. 

Paprojektis mūsų organizacijai buvo naudingas tuo, kad Panevėžio miesto visuomenė susipažino su 

organizacijos vykdoma veikla, turėjome galimybę suaktyvinti domėjimąsi frankofonija, sustiprinti 

savo skyrių.   

Pasibaigus paprojekčiui,  ketiname ieškoti finansavimo šaltinių ir  tęsti asociacijos narių ir mokinių 

prancūzų kalbos mokymą aukštesniu lygiu, naudodami įsigytą mokomąją literatūrą. Plėsime  

bendradarbiavimą su kitais LPA skyriais, pasidalindami patirtimi, įgyta organizuojant paprojekčio 

renginius. Kviesimės Prancūzų kultūros centro ir Lietuvos universitetų lektorius – frankofonus. 

Skyriaus veiklą viešindami LPA interneto svetainėje, ieškosime būdų naujų narių įtraukimui į 

asociacijos veiklą. 

Paprojekčio įgyvendinimo metu įsigytą nešiojamąjį kompiuterį naudosime informacijai apie 

skyriaus veiklą  kaupti ir sisteminti, nuotraukų archyvui saugoti, finansinei apskaitai tvarkyti, taip 

pat renginių ir mokymų organizavimui, propaguojant Panevėžyje Prancūzijos mokslą ir kultūrą.   

Dalyvaudami paprojekčio 

veiklose, palaikėme  glaudžius 

ryšius su Prancūzų kultūros 

centru, Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 

viešąja biblioteka, Panevėžio 

Europos informaciniu centru – 

Europe Direct,  Panevėžio 

kolegija, KTU Panevėžio 

institutu, miesto ir rajono 

mokyklomis, kino centru 

„Garsas“, skatindami visuomenę 

aktyviai dalyvauti socialiniame 

gyvenime.“ 

***
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„BERNARDINŲ JAUNIMO CENTRO VEIKLŲ PLĖTRA IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ 

Paprojektį įgyvendino viešoji įstaiga Bernardinų jaunimo centras. 

„Projektu siekėme pagerinti materialinę bazę, kuri užtikrintų efektyvų jaunimo centro veiklų 

įgyvendinimą bei tęsti prioritetines jaunimo centro veiklas socialine bei švietėjiška kryptimi. 

Surengėme septynis susitikimus su provincijoje gyvenančiu jaunimu ir skatinome, raginome burtis i 

bendruomenes, tęsėme bendravimą su Veliučionių socializacijos centru, surengėme ten 

gyvenantiems jaunuoliams paskaitų ciklą apie lytiškumą, kurį vedė profesionalus psichoterapeutas. 

Išleidome du leidinius - žurnalus jaunimui vienas iš jų prevencinis kitas apie projekto metu 

įgyvendintas veiklas bei kitas tarnystes, kurias vykdo Bernardinų jaunimo centras. Patys 

tobulinomės seminaruose bei surengėme seminarų ciklą centro savanoriams. 

Ženkliai pagerinome buveinės inventorių, projekto vykdytojai mokymų dėka pakėlė savo 

kvalifikaciją, projektas padėjo tęsti vykdomas veiklas ir pradėti naujas. Šiuo projektu skirtos lėšos 

padėjo  tęsti užsibrėžtus Bernardinų jaunimo centro tikslus. 

Darbuotojai vykdę projektą ne tik pakėlė kvalifikaciją, bet ir patys vykdydami projektą įgyjo daug 

vertingų žinių. Projekto dėka galėjome labiau paviešinti savo organizaciją ir vykdomas veiklas, 

pagerinome materialinę jaunimo centro bazę (įsigydami naujos orgtechnikos bei muzikinės 

aparatūros). Projektas pagelbėjo tęsti vykdomas veiklas, bendradarbiauti su Veliučionių 

socializacijos centru, užmegzti naujus ryšius su provincijos jaunimu. 

Manau, kad sėkmingas projekto įgyvendinimas mums padės ir toliau siekti gaunant paramą iš 

panašių fondų bei įgytos žinios ir patirtis tikrai padės ateityje. 

Projekto dalyviai buvo tie, kuriems šis projektas suteikė tiesioginę naudą, jie galėjo pasisemti naujų 

žinių, įgyti ir dalintis patirtimi, šviestis.  Būti įkvėpti pradėti kažką naujo savo aplinkoje.“ 

*** 

„STIPRUS JONAS“ 

 

Paprojektį įgyvendino Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga "Apskritas 

stalas". 

„Projektu siekėme sustiprinti Jonavos AS, kad jis sugebėtų atstovauti Jonavos rajono jaunimo 

organizacijas ir jaunimą, formuojant regioninę jaunimo politiką, įgytų kompetencijų, išnaudotų 

įvairias galimybes. 
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Atliktas tyrimas, analizė, leidžianti identifikuoti Jonavos raj. jaunimo situaciją. Vykdyti mokymai 

įvairiomis temomis jaunimo organizacijų atstovams, organizuoti seminarai, susitikimai bei 

konferencijos. Įsigyta organizacinė technika. 

Projekte dalyvavo 40 asmenų, kurie, 

dalyvaudami mokymuose, seminaruose, 

susitikimuose įgavo naujų žinių, įgijo 

kompetencijų. Įgiję asmeninės patirties, 

ja pasidalino savo organizacijose, taip jas 

sustiprindami. Minėti dalyviai buvo iš 9 

nevyriausybinių organizacijų. Įsigyta 

organizacinė technika, kuri pagerino 

darbo sąlygas ir leidžia operatyviau bei 

organizuočiau vykdyti projektines bei 

kitas veiklas. 

Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ tapo žinomesnė 

Jonavos apylinkėse, išaugo pasitikėjimas ja. Per straipsnius laikraštyje bei laidas, reportažus 

regioninėje televizijoje padidėjo jaunimo aktyvumas, noriai įsilieja į organizacijos veiklas, rašo bei 

teikia projektus, formuoja teigiamą požiūrį į save. 

Projektas leido įgyti ir administracinių įgūdžių, teikiant mokėjimo prašymus, veiklos ataskaitas, 

bendravimas su audito įmone, davė naudos rengiant finansinius dokumentus. 

Pasibaigus projektui, organizacinė technika bus naudojamasi bendrai su organizacijos „Apskritas 

stalas“ organizacijomis narėmis kitų projektų įgyvendinimui, bendrų veiklų įgyvendinimui. Ir toliau 

sieksime aktyvaus bendradarbiavimo su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ne tik Lietuvoje, 

bet ir užsienyje – su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Šiame projekte dalyvavusius 

asmenis sieksime įtraukti į tolimesnes veiklas, ateityje vyksiančius mokymus, seminarus. 

Projekte dalyvavęs jaunimas buvo supažindintas su daug temų, galimomis užimtumo formomis, 

viena iš jų – savanorystė. Dalyviai įgijo 

patirties, teikiant projektų paraiškas, 

grupinio darbo, konfliktų vadybos, tai 

padės ne tik bendraujant ir 

bendradarbiaujant jaunimui tarpusavyje 

ar su tėvais, bet ir mokantis 

universitete, bendraujant su dėstytojais 

ar darbe. 

Organizacijos narės sustiprino savo 

organizaciją iš vidaus, per savo narius, 

kurie dalyvavo „Stiprus JonAS“ 
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organizuojamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose. Dalyviai pasidalino su kitais nariais 

gerąja patirtimi. Pastebėtas aktyvesnis bendradarbiavimas su organizacija „Apskritas stalas“, noras 

dalyvauti organizuojamuose renginiuose, įsitraukti į rengiamus projektus. Organizacijos narės įgijo 

pasitikėjimą savimi.“ 

 

*** 


