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2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. INFORMACIJA APIE VŠĮ „EUROPOS NAMAI“ (toliau – ĮSTAIGA) VEIKLOS TIKSLUS,
POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS
Įstaigos tikslas – plėtoti ir stiprinti Lietuvos gyventojų supratimą apie eurointegracijos procesus bei
skatinti jų aktyvų dalyvavimą šalies ir Europos gyvenime. Įstaigos misija - suteikti visuomenės
grupėms reikiamas žinias ir kompetencijas bei įgalinti jas dalyvauti viešajame gyvenime. Siekdama
šių tikslų, organizacija 2020 metais vykdė šias veiklas:
POLITIKOS STEBĖSENOS TINKLAS ŽINAU, KĄ RENKU (tęstinis)
Nuo 2019 m. vykdomas Erasmus+ finansuojamas projektas “Žinau, ką renku: 2020 m. Seimo
rinkimų stebėsena“.
Tikslas - ugdyti jaunų žmonių politinį raštingumą ir pilietiškumą, skatinti domėtis viešuoju
gyvenimu ir sąmoningai išreikšti pilietinę valią (Lietuvoje 9 iš 10 jaunų žmonių nesidomi politika,
tai yra prasčiausias rodiklis visame išsivysčiusiame pasaulyje). Projektas yra skirtas jaunuoliams
nuo 14 iki 29 metų, siekiant įtraukti jaunuolius iš regionų ir mažesnių miestelių, specialiųjų
poreikių turinčių ar socialinę atskirtį patiriančių jaunų žmonių.
Pasibaigus savivaldybių tarybų rinkimams 2019 metais ir artėjant 2020 m. Seimo rinkimams
jaunimui sudarytos galimybės rengti diskusijas su vietos ir nacionalinio lygmens politikais ir kelti
jaunimui aktualius klausimus. Siektata išsiaiškinti jauniems žmonėms aktualias problemas, suteikti
jiems žinių ir gebėjimų apie jas diskutuoti kartu su politikais, ieškoti sprendimo būdų.
Įgyvendintos veiklos:
• Tinklo forumas 2019 m. birželio 28-30 d., 17 dalyvių. Tikslas - burti jaunus žmones iš visos
Lietuvos, išsiaiškinti jų poreikius ir problemas savivaldos ir nacionaliniu lygmeniu, suteikti žinių ir
gebėjimų reikalingų dalyvauti diskusijose su politikais ir viešajame gyvenime, suplanuoti diskusijas
su vietos bei nacionaliniais politikais
• Pasiruošimas diskusijoms ir diskusijos su kandidatais į LR Seimą. Surengti 2 mokymai 2020 m.
birželio 26-28 d., liepos 10-12 d. ir rugpjūčio 7-9 d., 79 dalyviai. Mokymų tikslas - padėti
jaunuoliams pasiruošti artėjantiems Seimo rinkimams: rinkimų specifika, Seimo nario veikla,
konsultacijos renginių organizavimo, komunikacijos, socialinės reklamos klausimais.
• Neformalios edukacinės veiklos, kurių tikslas - išplėtoti jaunų žmonių žinias supratimą apie
Seimo veiklą ir nacionalinių politikų funkcijas bei galimybes, aktualiais vietos klausimus, įgalinti
dalyvauti dialoge su vietos politikais. Surengta 30 neformalių užsiėmimų.
• Diskusijos su kandidatais į Seimą ir išrinktais savivaldybių tarybų nariais neformalioje aplinkoje
įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. 2020 m. rugsėjo-spalio mėn. surengtos 86 diskusijos
su kandidatais į Seimą (69 I turo ir 17 II turo), kurias gyvai stebėjo 3000, o virtualiai 190 000
žmonių. Diskusijose kelti jaunimui aktualūs klausimai, politikų įsipareigojimai užfiksuoti
www.zinaukarenku.lt.

Geresnis demokratijos veikimo, politinių procesų ir politikų veiklos principų supratimas padidino
dalyvių politinį raštingumą ir sąmoningumą. Dalyviai, kurie dalyvavo diskusijose su politikais įgijo
supratimą, jog jų balsas ir nuomonė taip pat svarbi politiniame gyvenime, tai formuoja įprotį
nuosekliai dalyvauti demokratiniame gyvenime, diskutuoti svarbiais viešojo gyvenimo klausimais.
Projektas padėjo ugdyti Lietuvos visuomenės, ypač jaunimo, politinį raštingumą ir domėjimąsi
viešąja politika. Sukurta ir išplėtota jaunimo ir politikų diskusijų platforma skatina jaunimą tęsti
bendravimą su politikais, o pastaruosius keisti savo požiūrį į jaunus (ir būsimus) rinkėjus.
Bendravimas gyvų diskusijų su kandidatais į Seimą ir išrinktais vietos politikais sudaro palankią
aplinką ilgalaikiam politikų ir jaunų žmonių dialogui.
ŽINAU, KĄ RENKU SAVIVALDOJE
2020 m. lapkričio mėn. pradėtas įgyvendinti EEE finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo
finansuojamas projektas “Žinau, ką renku savivaldoje”. Projektas vykdomas iki 2023 m.
Projektu siekiama skatinti jaunų žmonių aktyvų, informuotą ir sąmoningą dalyvavimą vietos
savivaldos rinkimuose ir vietos sprendimų priėmime per išrinktų politikų veiklos stebėseną.
Planuojami projekto rezultatai:
1. Stipresnis savanorių tinklas, veikiantis bent 50 Lietuvos savivaldybių, per 200 kokybiškai
pilietinėse veiklose dalyvaujančių jaunų žmonių,
2. Gilesnės jaunų žmonių pilietinės žinios ir stipresni gebėjimai dalyvauti viešajame gyvenime per
neformalų pilietinį ugdymą (3 nauji metodai, 60 partnerysčių su ugdymo įstaigomis, 120 edukacinių
užsiėmimų),
3. Aktyvesnis ir sąmoningesnis jaunų žmonių dalyvavimas priešrinkiminėse veiklose ir rinkimuose,
pasitelkiant virtualią platformą ir gyvas diskusijas (1 platforma, 1 kampanija, bent 60 debatų),
4. Daugiau jaunų žmonių 30-yje savivaldybių vykdo ilgalaikę politikų stebėseną ir dalyvauja vietos
sprendimų priėmime (1 platforma, 1 kampanija, 60 diskusijų).
Projekto partneriai – asociacija Klaipėdos jaunimo organizacijų apskritasis stalas ir asociacija
“Jaunimo laisvalaikis”.
NACIONALINIS ŠVIETIMO NVO TINKLAS
Organizacija toliau stiprino Nacionalinį švietimo NVO tinklą, nuo 2016 m. veikusį jungtinės
veiklos sutarties pagrindu ir įsteigtą 2019 m. gruodžio mėn., padėjo plėtoti jo veiklas. 2020 metais
vykdyti projektai „Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis“, finansuojamas iš
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos bei „Efektyvesnės
švietimo sistemos link. Partnerystės su NVO stiprinimas“, finansuotas Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, pagal kuriuos kartu su kitais Tinklo nariais įgyvendintos žemiau nurodytos veiklos.
1. Tinklo stiprinimas ir atstovavimas. Per 2020 m. surengti 3 Tinklo narių susitikimai, kurių metu
atnaujintas Tinklo veiklos planas, aptarti aktualūs veiklos klausimai bei projektų įgyvendinimo
rezultatai.
Surengti 6 Tinklo narių gebėjimų stiprinimo renginiai:

- 4 kibernetinio saugumo ir atsparumo dezinformacijai mokymai;
- Paskaita ir diskusija apie naujausias švietimo filosofijas su prof. G. Mažeikiu ir prof. L.
Duobliene;
- Seminaras apie asmens duomenų apsaugos ir privatumo taisyklių taikymą.
Parengti iki šiol bendradarbiavimo pagrindu veikusios Nacionalinio Trečiojo amžiaus universitetų
(TAU) tinklo asociacijos įstatai, 2020-11-17 įvyko TAU asociacijos steigiamasis susirinkimas.
Tinklo atstovai yra Lietuvos švietimo tarybos, Bendrojo ugdymo tarybos, Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo tarybos, Nevyriausybinių organizacijų tarybos, Nacionalinės NVO koalicijos, 2014–2020
m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto, Atviros Vyriausybės darbo
grupės, kitų komitetų bei darbo grupių nariai.
2. Tinklo plėtra. 2020 m. prie Tinklo prisijungė 4 nauji nariai: LCC tarptautinis universitetas,
nevalstybinis vaikų darželis Nendrė , asociacija „Ugdymas lauke“, Karo paveldo centras (Kauno
tvirtovės VII fortas) .
3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktis:
- Atlikta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, besimokančių specialiosiose mokyklose
bei įtraukties į bendrojo ugdymo mokyklas situacijos analizė;
- Pateiktas siūlymas dėl Švietimo įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIIIP-4913 LRS Švietimo ir
mokslo komitetui bei LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai apie įtraukties bei mokymosi
galimybių vaikams su individualiais (specialiaisiais) ugdymosi poreikiais užtikrinimą
(http://svietimotinklas.lt/tinklo-siulymai-del-svietimo-istatymo-pakeitimo-projekto-nr-xiiip-4913/)
- Pateikti siūlymai dėl įtraukties užtikrinimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų
ugdymo rodiklio Nacionaliniam pažangos planui (http://svietimotinklas.lt/wpcontent/uploads/2020/10/Del-NPP-projekto-2020-09-04.pdf)
- Spalio-lapkričio mėnesiais dalyvauta viešosiose konsultacijose dėl šio plano parengimo
(https://www.smm.lt/web/lt/veikla/viesosios-konsultacijos/viesosios-konsultacijos-del-itrauktiessvietime)
- Pateikti siūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių įtraukties (3.2 uždavinys) bei suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą (3.4
uždavinys), viešųjų paslaugų perdavimo nevyriausybinėms organizacijoms (7.2 uždavinys) rodiklių
švietimo plėtros programoje (http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2020/10/Siulymai-SPP2020-09-10-.pdf)
4. Mokymosi visą gyvenimą sistema ir vyresniųjų suaugusiųjų švietimas.
- Kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija atliktas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
įgyvendinimo šalies regionuose tyrimas (https://svietimotinklas.lt/tyrimas/neformaliojosuaugusiuju-svietimo-igyvendinimas-lietuvos-regionuose/). Dokumentas išplatintas nacionalinėms
švietimo institucijoms, savivaldybėms, socialiniams ir ekonominimas partneriams, veikiantiems
neformaliojo suaugusiųjų švietimo, mokymosi visa gyvenimą srityse.
- Atlikta analizė “Ar galime rinktis nesimokyti? Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos - mokymosi visą
gyvenimą sistemos dalis”
- Pateikti siūlymai Vyriausybei dėl trečiojo amžiaus universitetų veiklos perspektyvų
(http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2020/10/Elektroninio-dokumentonuora%C5%A1as.pdf)
- Pateikti siūlymai LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui dėl patalpų panaudos bei
rekomendacijos ŠMSM NSŠ sistemos tobulinimui.
- 2 Švietimo NVO tinklo atstovai (vyresniųjų suaugusiųjų ir suaugusiųjų švietimo srityse) deleguoti
ir įtraukti į Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybą, 2020 m. įvyko du posėdžiai, pateikti siūlymai
dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo pakeitimų.

- Parengtas skyrius Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo leidiniui AR
UŽTIKRINAME GYVENTOJŲ SOCIALINES TEISES? (1 PRINCIPAS – ŠVIETIMAS,
MOKYMAS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ) https://www.smtinklas.lt/wpcontent/uploads/2020/10/Skurdas-ir-socialine-atskirtis_2020.pdf
5. Pilietiškumo ugdymo turinio ir įgyvendinimo modelio formaliajame ir neformaliajame
ugdyme rengimas.
- Pateikti siūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Finansų ministerijai ir Seimo švietimo ir
mokslo komitetui dėl pilietiškumo ugdymo (4K modelio sukūrimo) įtraukimo į Ateities ekonomikos
DNR planą https://svietimotinklas.lt/tinklo-siulymai-del-pilietiskumo-ugdymo-ateitiesekonomikos-dnr-plane/
- Pateikti siūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Nacionalinei švietimo agentūrai ir
Bendrojo ugdymo programų rengėjams dėl atnaujinamų bendrojo ugdymo programų bendrųjų
kompetencijų aprašų bei socialinio ugdymo ir pilietiškumo pagrindų programų projektų
(https://svietimotinklas.lt/tinklo-pasiulymai-atnaujinamam-bendrojo-ugdymo-turiniui/ ;
https://svietimotinklas.lt/bendrojo-ugdymo-programu-projektuose-esminiai-trukumai/)
6. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo ir jų kokybės stebėsena.
- parengti siūlymai Lietuvos švietimo tarybai dėl neformaliojo vaikų švietimo;
- atlikta neformaliojo vaikų švietimo situacijos stebėsena karantino sąlygomis, teikti siūlymai dėl
apribojimų NVŠ teikėjams (https://svietimotinklas.lt/tyrimas/kaip-karantino-issukius-atlaikeneformaliojo-vaiku-svietimo-sistema/; https://svietimotinklas.lt/valdzia-pries-rinkimus-nusprendevaikams-nereikia-neformaliojo-svietimo/ ; https://svietimotinklas.lt/svietimo-nvo-tinklas-nvspakeitimai-neturetu-uzgriuti-kaip-griaustinis-is-giedro-dangaus/).
- parengti siūlymai dėl NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo tobulinimo Švietimo
mokslo ir sporto ministerijai, dalyvauta Ministerijos neformalioje Aprašo atnaujinimo darbo
grupėje.
7. Valstybinių švietimo įstaigų tinklo ir veiklos stebėsena. Atlikta valstybinių švietimo įstaigų
funkcijų ir veiklos stebėsena, kurios pagrindu parengti pasiūlymai vyriausybei dėl pavaldžių įstaigų,
dėl ekonomikos DNR bei pasiūlymas dėl nevalstybinių ugdymo įstaigų finansavimo.
8. Sąlygų švietimo NVO veikimui savivaldybėse analizė ir stebėsena. Atlikta Švietimo paslaugų
teikėjų savivaldybėse analizė bei pateiktos rekomendacijos Lietuvos savivaldybių asociacijai bei
Utenos rajono, Kazlų Rūdos, Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėms.
(https://svietimotinklas.lt/tyrimas/svietimo-paslaugu-teikeju-savivaldybese-analize-irrekomendacijos-2/)
9. Bendrieji strateginiai dokumentai ir kiti siūlymai
- Pateikti siūlymai 2021–2030 m. Nacionalinės pažangos plano projektams LR Vyriausybei
(https://svietimotinklas.lt/tinklo-pasiulymai-nacionalines-pazangos-planui/)
- Pateikti siūlymai dėl 2021–2030 m. Socialinės sutelkties plėtros programos projekto Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai
- Švietimo NVO tinklas įtrauktas socialiniu-ekonominiu partneriu į Ateities ekonomikos DNR
plano Investicijų komitetą https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ateitiesekonomikos-dnr/investiciju-komitetas 2020 m. dalyvauta 5 posėdžiuose ir/arba pateikti siūlymai dėl
aktualių Žmogiškojo kapitalo plėtros pakomitečio priemonių, taip pat dalyvauta papildomuose
pasitarimuose su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl švietimo inovacijų, socialinių inovacijų
bei pameistrystės plėtros priemonių. 2020-08-24 kartu su kitomis NVO asociacijomis inicijuotas ir
surengtas susitikimas su Europos Komisijos atstovais dėl Ateities DNR plano įgyvendinimo eigos.
Pateikti siūlymai dėl Aeities ekonomikos DNR plano (pridedamas) LR Prezidentui, LR ministrui
pirmininkui, LR finansų ministrui, LR švietimo, mokslo ir sporto ministrui, LR Seimo švietimo ir

mokslo komitetui apie švietimo sričiai skirtas poveikio priemones (http://svietimotinklas.lt/tinklosiulymai-ateities-ekonomikos-dnr-planui/)
- Pateikti siūlymai Švietimo plėtros programos projektui Švietimo mokslo ir sporto ministerijai
(https://svietimotinklas.lt/tinklo-pasiulymai-svietimo-pletros-programos-projektui/) .
- Pateikti siūlymai naujajai Vyriausybei dėl švietimo sistemos prioritetų ir NVO įtraukimo
(https://svietimotinklas.lt/lietuvos-svietimo-problemos-ir-prioritetai/)
- Kartu su Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu parengtas raštas Švietimo, mokslo ir
sporto bei Soacialinės apsaugos ir dabo ministerijoms dėl socialiai pažeidžiamų šeimų vaikų ir
vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dalyvavimo ugdymosi procese užtikrinimo, kuriuo
remiantis šiems vaikams sudarytos sąlygos mokytis ugdymo įstaigų patalpose pandemijos
laikotarpiu.
10. Kitos veiklos
- Kartu su partneriais 2020-09-28 surengta Tarptautinė nevalstybinių švietimo įstaigų
konferencija, vykusi LR Seime ir diskusija su politinių partijų atstovais apie nevyriausybinių
švietimo įstaigų įtraukimą ir įgalinimą į švietimo sistemą https://youtu.be/uoaWG7CkbCA
- 2020-10-05 Švietimo NVO tinklo parengti klausimai diskusijai alfa.lt portale su kandidatais į
Seimą https://fb.watch/2NToPFWs8A/
- 2020-11-25 Diskusija su į Seimą išrinktų politinių partijų atstovais J. Šiugždiniene (TS-LKD)
ir A. Žukausku (Laisvės partija) apie nevyriausybinių švietimo įstaigų įtraukimą į naujos
Vyriausybės
programos
rengimą
ir
sprendimų
priėmimą
https://www.facebook.com/SvietimoTinklas/posts/3011002045668999
ŠVIETIMAS PO NVO PADIDINAMUOJU STIKLU
2020 m. lapkričio mėn. kartu su partneriais buvo pradėtas Aktyvių piliečių fondo finansuojamas
projektas “Švietimas po NVO padidinamuoju stiklu”, kuriuo siekiama sustiprinti organizacijų, ypač
regioninių, gebėjimus ir advokaciją švietimo srityje bei kurti palankią aplinką ir instrumentus joms
dalyvauti švietimo politikos formavime ir sprendimų priėmime, sistemingiau vykdyti nacionalinės
ir vietos valdžios institucijų priežiūrą. Projekto veiklos bus įgyvendinamos 2021-2022 m.
BENDRUOMENINĖS IR SAVANORIŠKOS VEIKLOS LIETUVOJE TYRIMAS
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu atliktas tyrimas, skirtas bendruomeninės ir
savanoriškos veiklos situacijai ir pokyčiams Lietuvoje įvertinti, analizuojant įvairių visuomenės
grupių požiūrį ir įsitraukimą į šias veiklas, taip pat iššūkiams, įskaitant teisinį reglamentavimą ir
įgyvendinamas programas, kurie kyla šias veiklas plėtojančioms organizacijoms, nustatyti, siekiant,
kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos ir numatytos veiksmingesnės priemonės bendruomeninei ir
savanoriškai veiklą plėtoti ir stiprinti.
Tyrimo atlikimo terminas: 2019 m. gruodžio 3 d. – 2020 m. sausio 31 d. Tyrime naudota viešai
skelbiama teisinė ir statistinė informacija ir duomenys, taip pat Lietuvos vietos bendruomenių
organizacijų sąjungos pateikta medžiaga. 2020 m. sausio mėn. atlikta reprezentatyvi Lietuvos
gyventojų apklausa (apklausti 1037 Lietuvos gyventojai (15 metų ir vyresni)). Siekiant išsiaiškinti
bendruomeninės ir savanoriškos veiklos iššūkius bei paskatas, 2020 m. sausio 21 d. surengtos trys
fokusuotų grupių diskusijos su bendruomenių, savanorišką veiklą organizuojančių nevyriausybinių
organizacijų atstovais ir savanoriais.
Remiantis surinkta informacija ir duomenimis, tyrimo ataskaitoje pateiktos rekomendacijos dėl
bendruomeninės ir savanoriškos veiklos stiprinimo ir plėtros.
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/NVO/NVO%20Taryba/2020-02-

12/Bendruomenin%C4%97s%20ir%20savanori%C5%A1kos%20veiklos%20Lietuvoje%20tyrimas.
pdf
METODINĖS REKOMENDACIJOS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS, KAIP
ORGANIZUOTI SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2020 m. rugsėjo mėn. parengtos metodinės
rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms
(https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Rekomendacijos%20ekstremaliosios%20situa
cijos%20metu(1).pdf )
Metodinių rekomendacijų tikslas – padėti nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) saugiai
organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu, taip pat atsiradus kitų ekstremalių aplinkybių.
Rekomendacijose pateikiami patarimai, kaip saugiai organizuoti kokybišką savanorišką veiklą
tiesiogiai ir nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į konkrečių tikslinių grupių poreikius, galimybes,
teikiamų paslaugų pobūdį bei darbo su jomis specifiką. Atkreiptas dėmesys, kad rekomendacijos
gali būti įgyvendintos tik glaudžiai bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis,
todėl dokumente pateikiami siūlymai ir šioms institucijoms.
Rekomendacijos parengtos remiantis viešai skelbiama informacija ir dokumentais, fokusuotos
grupės diskusijos su savanorišką veiklą koordinuojančių ir organizuojančių nevyriausybinių
organizacijų atstovais rezultatais bei organizacijų papildomai pateikta informacija, konsultacijomis
su savanoriškos veiklos ekspertais bei užsienio šalių (Estijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir
kitų šalių) organizacijų gerąja patirtimi.
Fokusuotos grupės diskusijoje, vykusioje 2020 m. rugpjūčio 27 d., dalyvavo Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos, Kino pavasario, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Maisto banko,
Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos, Lietuvos skautijos,
Nacionalinio skurdo mažinimo tinklo, Lietuvos Carito ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros atstovai.
Rugsėjo 30 d. surengta nuotolinė konferencija, kurioje pristatytos rekomendacijos, gerosios
savanoriškos veiklos organizavimo ekstremaliomis aplinkybėmis patirtys ir iššūkiai. Renginyje
dalyvavo per 60 asmenų.
ES TEMŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMŲ PROJEKTUOSE ANALIZĖ
Užsienio reikalų ministerijos užsakymu 2020 m. spalio mėn. atlikta ES temų integravimo į bendrųjų
pradinio ir pagrindinio ugdymo programų projektus analizė, remiantis 2019 m. studija “ES temų
dabartinėse programose analizė ir rekomendacijos dėl ES temų įtraukimo į atnaujinamas ugdymo
programas”. Įvertinus, kurios studijoje siūlytos Europos Sąjungos temos yra įtrauktos, neįtrauktos,
arba nepakankamai įtrauktos į atnaujinamų programų projektus, parengtos rekomendacijos (bendros
ir dalykinėms programoms) dėl šių temų įtraukimo.
PROJEKTAS “CRITICAL THINKERS
2020 m. rugsėjo mėn. pasirašyta projekto “Critical thinkers”, finansuojamo pagal programą
Erasmus+ sutartis. Tačiau dėl pandemijos projekto veiklų pradžia nukelta į 2021 m.
Kritinis mąstymas ir sąmoningas dalyvavimas yra labai svarbūs siekiant stiprinti jaunų žmonių
atsparumą dezinformacijai ir manipuliacijoms. Todėl šiuo projektu siekiama sutelkti Baltijos šalių ir
trijų skirtingų organizacijų, dirbančių medijų raštingumo, politinio stebėsenos ir mokymosi proceso
sužaidybinimo srityse, patirtis plėtojant mokomąją medžiagą, skirtą jaunimo NVO, jaunimo

darbuotojams, pedagogams ir jaunimui. Šios tikslinės grupės tiesiogiai dirba su jaunais žmonėmis,
kurie yra pasyviausi viešajame gyvenime, tačiau yra aktyvūs interneto naudotojai. Dažnai metodinė
medžiaga kritinio mąstymo ir medijų raštingumo lavinimui, kurią jie naudoja, yra sudėtinga, sausa
ir nėra aktuali jaunesnei auditorijai. Projektu siekiama tai pakeisti.
Projekto uždaviniai:
• Išanalizuoti, palyginti ir apmąstyti dabartinę praktiką ir medžiagą, esančią Baltijos šalyse kritinio
mąstymo ir sąmoningo dalyvavimo klausimais.
• Parengti internetinį mokymo kursą apie kritinį mąstymą, medijų raštingumą ir sąmoningą
jaunimo nevyriausybinių organizacijų, jaunimo darbuotojų ir lyderių dalyvavimą viešajame
gyvenime.
• Sukurti interaktyvius mokomuosius žaidimus ugdančius kritinį mąstymo ir sąmoningą
dalyvavimo, susijusį su jaunimu ir jų poreikiais.
• Tobulinti jaunimo NVO, jaunimo darbuotojų ir jaunimo lyderių gebėjimus kritiškai mąstyti ir
sąmoningai dalyvauti viešajame gyvenime.
• Didinti jaunimo informuotumą apie dezinformaciją, netikras naujienas ir grėsmes demokratijai.
• Palengvinti abipusį mokymąsi ir sukurti organizacijų, dirbančių kritinio mąstymo ir sąmoningo
dalyvavimo srityse, tinklą
Projektas įgyvendinamas kartu su Estijos organizacija Shokkin Group ir Latvijos organizacija
Sceptical Society.
2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
Šiuo metu įstaigoje yra du fiziniai asmenys ir vienas juridinis asmuo. Naujų dalininkų nebuvo
priimta. Įstaiga negavo specialiųjų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų valstybinių funkcijų
vykdymui.
Dalininkų įnašų vertė 2020 metais nepasikeitė ir sudarė įstaigos steigimo akte nustatytą 232,00
EUR sumą. Dviejų dalininkų įnašų vertė – po 28,96 EUR, vieno dalininko įnašo vertė– 173,76 EUR.
3. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS
Iš viso per 2020 metus gautos pajamos – 166 857 EUR., t.t. pajamos už suteiktas paslaugas
22734 EUR, panaudoti tiksliniai įnašai, pripažinti finansavimo pajamomis 144 123 EUR.
Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2020 metus

Suma, EUR

1.

ŽKR (JTBA)

47 013

2.

SADM

60 817

3.

Subsidija

5000

4.

2 proc.GPM

434

5.

ESF (VRM)

48 746

6.

APF

43 500

7.

APF_PIC

9 821

Viso:

215 331

4. ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS PER FINANSINIUS METUS
Per 2020 metus buvo įsigyta ilgalaikio turto. Įsigytas nešiojamasis kompiuteris Lenovo ThinkPad
X1 už 2117,5 EUR ir du mobilieji telefonai Apple iPhone 11 už 743,83 ir 743,82 EUR.
5. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS PER FINANSINIUS METUS
Sąnaudos iš viso sudaro 166 857 EUR, iš jų darbo užmokestis 87 639 EUR.
6. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
2020 metų pradžioje įstaigoje buvo 7 darbuotojai, metų pabaigoje 9 darbuotojai.
7. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
2020 metais tiesioginių įstaigos valdymo sąnaudų nebuvo patirta. Įstaigos direktorės darbo
užmokesčio sąnaudos sudarė 0 EUR.
8. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS
Įstaigos direktorė – Judita Akromienė, direktorės pareigose dirbo savanoriškais pagrindais. 2020
metais išlaidų įstaigos direktorės darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms, susijusioms su įstaigos
valdymu, nepatirta.
8. IŠLAIDOS, SKIRTOS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS
2020 metais išlaidų, susijusių su kolegialaus valdymo organo nariais, nepatirta.
9. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAIS SUSIJUSIEMS
ASMENIMS
2020 metais išlaidų, susijusių su dalininkais susijusiais asmenimis, nepatirta.

Direktorė

Judita Akromienė

