
 
 

4 poveikio sritis "Įgalintos pažeidžiamos grupės" 

Mažos apimties projektai 

Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas 
Balų 

vidurkis 

 
Projektų koncepcijos patekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą 

 

1 
Marijampolės švento arkangelo Mykolo 
parapijos Caritas 

Terapinė pagalba vaikams su elgesio ir 
emociniais sunkumais bei sutrikimais 84 

2 Apeirono teatras 

Teatrinė stovykla „Laukmės“  socialinę 
ir tautinę atskirtį patiriantiems 
jaunuoliams  83 

3 VšĮ  „Bendrystės galia“ NVO klasteris „Galių dėžutė“ 82 

4 Asociacija “Tikri kaimynai” 

Tikri kaimynai – stipri visuomenė: 
pažeidžiamų grupių įtraukties 
stiprinimas per bendruomenišką 
kaimynystę 69,5 

5 
Onkologinių ligonių asociacija 
"Rūpestėlis" Kartu sveikti lengviau 68 

6 
VšĮ Katalikiškas vaikų darželis 
„Mažutėliams“ 

Sensorinio kambario autizmo spektro 
sutrikimų turintiems vaikams 
įrengimas 62 

7 
Bendruomeniniai savarankiškumo namai 
“Kelkis” 

„Kompleksinė pagalba, integruojantis į 
visuomenę ir darbo rinką” 60,5 

 
Projektų koncepcijos nepatekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą 

 

8 
Onkologinėmis ligomis sergančių moterų 
draugija "Eivena" Įgalinimo programa tvariam gyvenimui 58 

9 
Gargždų Šv. arkangelo Mykolo ateitininkų  
kuopa Gargždų ateitininkai 

Kad  visi jaustusi esą svarbūs, reikalingi 
ir laimingi 54,5 

10 
Senjorų dienos centras Keturlapis Dobilas 
 Keturlapis Dobilas 

Socialiai pažeidžiamų žmonių (55+) 
socialinės integracijos didinimas 52 

11 
Kauno krašto invalidų sporto klubas 
“Santaka”/ KKISK „Santaka“ 

Tavo negalia – ne kliūtis. Ateik, 
prisijunk ir judėk! 50,5 

12 
Asociacija “Onkologinės ligos draugas” 
(AOLD) Onkolife 50 

13 
Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo 
studijų centras (Keliuočių centras) 

Pažeidžiamų grupių integracija į 
visuomenę 46 

14 
Blaivybės draugija „Optimalistas“ 
Elektrėnų filialas Blaivybė – jėga 38 

15 Klaipėdos miesto bendrija “Artritas“- „Gelbėkime savo sąnarius” 36,5 

16 
Jonavos onkologinių ligonių asociacija 
“ŠKAC“ Prieš vėžį 19 

17 
Tarptautinio palaikymo bendrija “Kelias į 
svajonę” 

Mes – vienos bendruomenės 
gyventojai 17 

 



 
 

Vidutinės apimties projektai 

Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas 
Balų 

vidurkis 

 
Projektų koncepcijos patekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą 

 

1 Diversity Development Group (DDG) 

Imigracijai atvira Lietuva: pažeidžiamų 
imigrantų grupių įgalinimas darbo 
rinkoje 92 

2 VšĮ “Likimo laiptai” 
Gyvosios (ne)galios knygos: 
“nenurašyk” dėl viršelio 90,5 

3 Lietuvos vartotojų asociacija 
Darbuotojų migrantų informavimo ir 
konsultavimo biuras 89,5 

4 M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas 

Pažeidžiamų senyvo amžiaus asmenų 
įgalinimas, kuriant ir išbandant 
„Sidabrinės linijos“ informavimo 
telefonu sistemą 87,5 

5 
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit 
vaikus“ 

Pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimas 
regionuose 87,5 

6 Paramos fondas “RIGRA” – RIGRA Nieko apie mus, be mūsų! 86 

7 Betzatos bendruomenė 
Sužinojus teises – atstovauti reikia 
teises (START) 86 

8 

Kauno krašto nefrologinių ligonių 
draugija „Kauno gyvastis“ (KKNLD 
„KAUNO GYVASTIS“) 

Išmani neįgaliųjų socialinė-ekonominė 
įtrauktis 85 

9 Viešoji įstaiga “Šv. Jono vaikai” “Tavo tiltas“ 84,5 

10 Tarptautinė socialinė akademija 
Vėžys - ne nuosprendis: renkuosi 
gyvenimą 84,5 

11 
Klaipėdos m. dailės klubas “Guboja” 
(klubas “Guboja”) Ypatingas požiūris  84 

12 

Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų 
sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“; 
TJJOS-TAS Tauragės rytojų kuriame šiandien! 83 

13 
Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių 
bendruomenė, PMAŽB 

„Senjorai – aktyvi ir pilietiška 
visuomenės dalis“ 83 

14 VšĮ “SOPA” Bendradarbiai 81,5 

 
Projektų koncepcijos nepatekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą 

 

15 
Viešoji įstaiga “Tapk laisvas”  
 VŠĮ “Tapk laisvas” Tu ir aš – esame bendruomenė 78 

16 

Vilniaus arkivyskupijos Caritas, 
priklausomų asmenų bendruomenė „Aš 
Esu“ Ištieskime pagalbos ranką grįžtantiems 78 

17 Lietuvos Meno terapijos asociacija Jautrių grupių įgalinimas 77,5 

18 Asociacija “Trinus” TAVO METAI 77 

19 
Kauno apskrities vyrų krizių centras 
(KAVKC) 

Vyrų savižudybių prevencijos 
priemonių didinimas Lietuvoje 77 



 
 

20 Sporto klubas "Ostmarina" 

Jaunimo psichinės sveikatos 
stiprinimas per buriavimą "Sail your 
life" 76,5 

21 Gyvenimo vartai (GV) 

Pažeidžiamų grupių Kruonio 
seniūnijoje įgalinimas gyventi 
pilnavertį gyvenimą 75,5 

22 
Panevėžio krašto žmonių su negalia 
sąjunga (PKŽNS) Aš galiu būti pilietiškas asmuo 74,5 

23 Adomynės kaimo bendruomenė Etikos pamokos Adomynės dvare 74 

24 Stomuotų žmonių asociacija „Diena‘‘ Kartu mes galime padėti 73,5 

25 Viešoji įstaiga “Gyvenam” Kelias į savarankišką gyvenimą 73 

26 Sumani vizija 
Ne-tobuli: emocinio intelekto ugdymas 
meninėmis priemonėmis 73 

27 
Labdaros paramos fondas “Nugalėtojų 
akademija“ 

Priklausomų nuo psichoaktyvių 
medžiagų asmenų įgalinimas 73 

28 VšĮ  “Blaivybės akademija” Aš galiu gyventi kitaip 73 

29 VšĮ “Kauno hospiso namai” 

“Aš irgi esu”: nebepagydomų žmonių 
(bei jų artimųjų) įgalinimas ir šios 
grupės žmonių pristatymas visuomenei 
(“Kauno hospiso namai” atvejis) 72,5 

30 VšĮ “Bitinčia” 

Socialinės įniciatyvos  Vilniaus rajono 
bendruomenės pažeidžiamoms 
grupėms 70,5 

31 VŠĮ „ŽELMENYS“ 
(Ne)Pažeidžiami: pokalbiai apie 
priklausomybes ir emocinę sveikatą 70 

32 Kapčiamiesčio globos namai Mes esame 69 

33 Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija Padėk sau ir kitiems 68,5 

34 SARETAS Jaunų moterų įgalinimo akseleratorius 68,5 

35 
Utenos trečiojo amžiaus universitetas 
(UTAU) 

Švieskis, džiaukis ir judėk - socialinės 
atskirties mažinimas pagyvenusiems 
žmonėms 68 

36 Asociacija “Skambėjimas” #turiuKUReit 67 

37 VšĮ "Parama šeimai Dzūkijoje" "Laiko tėkmė" 64,5 

38 VšĮ „Gerumo darbai“ 

Nuteistųjų resocializacijos programa 
pasitelkiant neformaliojo ugdymo 
metodus 64,5 

39 
Lietuvos samariečių bendrijos Telšių 
skyrius (LSB Telšių sk.) 

„Telšių atiduotuvės“ veiklos vystymas, 
siekiant suteikti pagalbą 
pažeidžiamoms asmenų grupėms 64,5 

40 Žiemos žodžiai Atviras kanalas: kalba Lietuvos romai 63 

41 Asociacija Choras "Artyn" 
Romų tautinės mažumos integracija 
per kultūrą "Artyn romai" 63 

42 VŠĮ “Minčių medis” 

NVO demokratinių iniciatyvų ugdymo 
tinklo 
„Demokratija į kiekvienus namus” 
kūrimas 63 

43 VšĮ Šeimų centras “Būkime kartu” 
Inovatyvios Mainų biržos platformos 
sukūrimas ir išbandymas 62,5 



 
 

44 
„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas 
(Žiburio Fondas) 

Globėjų šeimų narių socialinės 
atskirties mažinimas ir ryšio 
stiprinimas 62 

45 Asociacija „Kalbų medis“ Jaunieji verslininkai 62 

46 VšĮ „Edukacijos Ambasadoriai“ Dirbu savarankiškai ir gyvenu saugiai 60,5 

47 Daugėliškio krašto bendruomenė (DKB) Kartu mes galime daug 59,5 

48 Edukacinis-kultūrinis centras “Metidė” Neįgaliųjų socialinė integracija 59,5 

49 Asociacija „Padėkime vaikams“ Ypatinga draugystė 59 

50 
“ZNAD WILII” RADIJO STOTIES LABDAROS 
IR PARAMOS FONDAS  Ted X Vilnija 57,5 

51 
Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" 
Šiaulių miesto bendrija (Šiaulių “Bočiai”) 

Pagyvenusių asmenų įgalinimas 
Šiauliuose 56,5 

52 
Ukmergės rajono jaunimo organizacijų 
sąjunga „Apskritasis stalas“ (URJOSAS) NEZOMBĖK 56,5 

53 Paramos centras “Spindulys” 

„Vyresnio amžiaus žmonių įtraukimas į 
savanorystės veiklą, teikiant socialines 
paslaugas Biržų ir Pasvalio rajone.” 55 

54 VšĮ „Pamėginčius“ 
Moterų ir jų šeimų palaikymas bei 
įgalinimas Lietuvoje 53 

55 Pikelių bendruomenė Daugiau veiklų - daugiau galimybių 53 

56 Paliesiaus dvaro asociacija Patirčių jungtys - noras veikti 53 

57 
Ignalinos teatro bičiulių bendruomenė, 
ITBB GALIME! 50 

58 
Visuomeninė organizacija “Kartu tikrai 
galime” 

Programos “Noriu mokyti(s)” 
įgyvendinimas ir plėtra. 49 

59 
Eugeno Konovaleco labdaros ir paramos 
fondas 

Kūrybinių studijų integracijos hubas 
„Kartu“ 48,5 

60 VšĮ “Via alba” arba Via alba „Gyvos Mažeikių istorijos“ 48,5 

61 
Aukštelkės neformaliojo ugdymo 
akademija 

Mobilios švietimo pagalbos paslaugos 
šeimoms, auginančioms ikimokyklinio 
amžiaus vaikus ir neturinčioms 
galimybių naudotis institucinėmis 
ikimokyklinio ugdymo paslaugomis. 44 

62 Viešoji įstaiga ”Išminties erdvės” Pagalba pažeidžiamoms grupėms  43 

63 Be kompanijos 
Bendruomenių įtraukimo projektas 
„ALL INN“ 43 

64 
Nacionalinė savanoriška gelbėjimo 
tarnyba „Voluntarius LT“  

„Aš profesionalus  bendruomenės 
savanoris” 41 

65 Communicare Atgal į ateitį 38 

66 
Agentūros-visos Lietuvos vaikai Pakruojo 
labdaros ir paramos fondas „Padėkite mums padėti” 30 

67 Baltijos jūrų skautai Būti ar nebūti 29 

68 
Panevėžio vaikų dienos užimtumo 
centras 

Pilietinio sąmoningumo mokykla "Aš 
pilietis" 27,5 

69 "Savarankiško gyvenimo namai" "Kartų integracija" 26,5 

 

 

 



 
 

Didelės apimties projektai 

Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas 
Balų 

vidurkis 

 
Projektų koncepcijos patekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą 

 

1 Kūrybinės jungtys, KJ 
Tyrinėjimo menas: mokymasis 
bendruomenėje 100 

2 Lygių galimybių plėtros centras (LGPC) 
Lyties ir negalios sankirtoje: prabilti, 
įkvėpti, įveikti 95 

3 Asociacija „In corpore“ (IC) 

Erdvė bendruomenei: LGBT+ 
socialinis-kultūrinis aktyvizmas ir 
parama 95 

4 VšĮ „Emocijų kodas“ „Renkuosi Pats“ 94,5 

5 VšĮ „Paramos vaikams centras“ (PVC) 

Įgalinti vaikai ir šeimos: smurto 
prevencijos ir intervencijos paslaugų 
modelis 93,5 

6 VšĮ „Actio Catholica Patria“ (AC Patria) Kitas mažas žingsnis 93,5 

7 Šiuolaikinių didaktikų centras (ŠDC) 
AVILYS: Paramos tinklo inkliuziniam 
ugdymui kūrimas 93 

8 VšĮ „Darnaus vystymo projektai, DVP 
Įgalinti vaikai Anykščių, Zarasų ir 
Švenčionių rajono savivaldybėse 93 

9 

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA / 
PAGAVA Padėkime kurtiems vaikams 93 

10 Bendruomenė “Aktėvystė” “Veiksmingo įtraukiojo ugdymo link...” 93 

11 
Viešoji įstaiga futbolo mokykla “Ataka”, VšĮ 
fm “Ataka” 

Bendruomenių sporto Lyderių 
ugdymas 90,5 

12 Lietuvos Caritas 

Integralios pagalbos teikimas 
teistiems ir iš įkalinimo įstaigų 
išėjusiems asmenims 89,5 

13 
Pagalbos onkologiniams ligoniams 
asociacija (POLA) 

Nemokama pagalba kiekvienam 
onkologiniam pacientui 89,5 

14 VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva (PPI) Įtėvių ir globėjų įgalinimas 89 

15 Viešoji įstaiga “Bičiulystė” 
Interneto svetainė lengvai skaitoma 
kalba www.naujienospaprastai.lt 87,5 

16 Asociacija “Bendraukime” „Kartu” 87,5 

17 Jaunimo organizacija ,,Alterno”, Alterno Mes atvykstame pas tave 86,5 

18 VšĮ „Krizinio nėštumo centras“ (KNC) 

Krizinį nėštumą išgyvenančių moterų 
įgalinimas bei jautraus visuomenės 
požiūrio į nėštumą kūrimas. 86,5 

19 VšĮ Menų Agentūra ARTSCAPE (Artscape) 
Kultūros ambasadoriai: įgalinimas ir 
tinklai 85 

20 
Asociacija Lietuvos romų bendruomenė 
(LRB) 

GALIU - romų bendruomenės 
įgalinimas, skatinant socialinę 
integraciją 84,5 

21 Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga/ LISS 
Įkvėpti partnerystei ir veiklai: 
sergančių išsėtine sklerozę įgalinimas 84,5 



 
 

22 

Labdaros ir paramos fondas “VA Caritas 
socialiniai projektai”  
LPF “VA Caritas socialiniai projektai” Pasaulio virtuvė 84 

23 
Neišnešiotų naujagimių asociacija 
„Neišnešiotukas“ 

Nuotolinės mokymo priemonės 
neišnešiotų naujagimių prevencijai 
sukūrimas 83,5 

24 Priklausomybių ligų specialistų asociacija 

GALIME: priklausomų nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų nuteistųjų 
įgalinimas  bausmės atlikimo vietose ir 
jas palikus 83,5 

25 Krakių bendruomenės centras Krakėse gyventi patrauklu 83 

26 
Socialinio ir emocinio ugdymo institutas 
(seui) Matyk nematomą. Padaryk matomą 83 

27 VšĮ "Vilniaus SOS vaikų kaimas" 

Įgalinantis jaunuolio atstovavimas: už 
mažiau galimybių turinčių jaunuolių 
perspektyvią ateitį 82,5 

28 VšĮ Naujas gyvenimas Laisvas žmogus laisvoje šalyje 82,5 

29 
VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto verslo 
praktikų centras (VPC) 

„Įgalinanti mentorystė mažiau 
galimybių turintiems jaunuoliams iš 
Lietuvos regionų“ 81,5 

30 "Teisėtvarka" 
Nuteistųjų teisinio raštingumo 
didinimas 80,5 

31 

Socialinių iniciatyvų centras  
“ATVIRASIS RATAS” 
Atvirasis ratas (Atviras ratas) 

„Nuo priklausomo iki sėkmingo„ 
pažeidžiamų grupių įtrauktis į 
visuomenę Panevėžio regione 80 

 
Projektų koncepcijos nepatekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą 

 

32 Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, LŽNS Atskirti ar įtraukti? 79,5 

33 Lietuvos neįgaliųjų draugija 
Profesinio meistriškumo varžybos 
neįgaliesiems: Paraskills Lietuvoje 79,5 

34 
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas 
DIABITĖ Kartu mums drąsu! 79 

35 
Daugiavaikių šeimų asociacija MES, DSA 
MES DYSLEXIA – susipažinkime! 79 

36 Būk su manimi Nebūk vienas 78 

37 
VšĮ "Asmenybės ugdymo mokykla" 
(SOBER) 

Inovatyvių priemonių taikymas, 
suteikiant galimybę gyventi kitaip, 
asmenims turintiems priklausomybių 77,5 

38 Asociacija Visagino Šeimos Krizių Centras 
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
iniciatyva „Kartu mes stiprūs” 77,5 

39 VšĮ “Socialinių inovacijų centras” (SIC) Saugi moteris - saugi visuomenė 75,5 

40 
Keturiasdešimt totorių kaimo totorių 
bendruomenė (KTKTB) 

Naujų musulmonų migrantų 
integracija į Lietuvos visuomenę 75,5 

41 Lietuvos moterų draugija (LMD) 
Moterų įgalinimas skatinant šeiminių 
ir profesinių vaidmenų sinergiją 75 

42 VŠĮ “Mediapressa” MAMA MUMS RŪPI 74 

43 VšĮ “Šviesi ateitis” 

Paslaugų atskirtį patiriančiam 
jaunimui kūrimas ir plėtra Raseinių 
rajone 74 



 
 

44 VšĮ “Motinos Teresės šeimų namai” „Globokime vaikus padėdami šeimai” 74 

45 
Asociacija Utenos Moterų Veiklos Centras 
 UMVC Šviesti, Padėti, Įgalinti 74 

46 VŠĮ „Būsiu sveikas“ (BS) 

Šeimų esančių rizikoje auginti ar 
auginančių neįgalų vaiką, įgalinimas 
per kompleksinių paslaugų teikimą 74 

47 VšĮ “SUDOKU” Neįgalus - bet galintis save realizuoti 74 

48 Kauno miesto neįgaliųjų draugija 
Neįgaliųjų teisinis raštingumas 
institucijų valdyme 73,5 

49 Lietuvos pensininkų sąjunga “Bočiai” 
Lietuvos pensininkų kompetencijų 
didinimas siekiant mažinti atskirtį 73,5 

50 VšĮ ,,AJA komunikacija” 

LIT – LIKE, Lygybė, Informatyvumas, 
Tolerancija – Lietuvos Imigrantų 
Kasdienybės Erdvėje 72 

51 
Viešoji įstaiga „Debunk EU”. Santrumpa – 
DEBUNK EU 

Senjorų atskirties mažinimas ir 
įtraukties didinimas 72 

52 Socialinių projektų institutas 
Įgalinimas per informavimą, 
kompetencijas ir kultūrų dialogą 71,5 

53 
Asociacija ,,RAUDONOS NOSYS Gydytojai 
klounai” 

Gydytojų klounų apsilankymai 
socialinės globos namuose, vaikų 
ligoninėse bei psichiatrijos ligoninėje 71 

54 Viešoji įstaiga “Darnūs namai” 
Visuomenės psichikos sveikatos 
stiprinimas 70,5 

55 Vilniaus apskrities totorių bendruomenė 

Lietuvos Tautinių mažumų identiteto 
ir teisių stiprinimas, ugdant naujus 
lyderius ir taikant tarptautinę patirtį 70,5 

56 

Lietuvos Sutrikusio Intelekto Žmonių 
Globos Bendrija “Viltis” Šalčininkų 
Padalinys „Mes esame!” 69,5 

57 
Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija 
“Feniksai” IS – laikas gyventi 68,5 

58 Koordinacinis centras “Gilė” (GILĖ) 

Pažeidžiamų grupių asmenų Tauragės 
regione įgalinimas, sukuriant naujas 
tvarias paslaugas pažeidžiamų grupių 
interesams ginti, integracijai į 
visuomenę 67,5 

59 Raseinių krizių centras 

Smurto artimoje aplinkoje prevencija 
ir darbas su smurtautojais, siekiančiais 
atsikratyti smurtinio elgesio Raseinių 
rajone 67,5 

60 Tarptautinis verslo moterų tinklas” (IBWN) 

Pažeidžiamų grupių įgalinimas, kuriant 
vyresnio amžiaus moterų užimtumo ir 
verslumo mentorystės tinklą 
regionuose 67,5 

61 Asociacija “Už sąžiningą bankininkystę” 
„Laiku suteikime patarimą 
įsiskolinusiems vartotojams” 67 

62 

Sutrikusio Intelekto Žmonių Globos 
Bendrija "Kretingos Viltis" 
SIŽGB "Kretingos viltis" 

Neįgaliųjų darbo vietų modelio „Dirbk 
su manim!“ sukūrimas, įdiegimas ir 
sklaida Lietuvoje 67 



 
 

63 
Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras, 
AŠRJC Drąsūs batai 67 

64 
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė  
LŽB 

Žydiškas BINGO: tautinių mažumų 
įgalinimas regionuose 65 

65 Vilkaviškio vyskupijos valančiukų sąjūdis Noriu būti išgirstas 64,5 

66 
Kėdainių rajono Moterų krizių centras 
(KMKC) 

Moterų, nukentėjusių nuo smurto 
artimoje aplinkoje, įtraukties 
didinimas Kėdainių regione 63,5 

67 VšĮ “Vaiko raida” 
Negalia be barjerų: socialinio ir 
ekonominio dalyvavimo skatinimas 63,5 

68 Kurianti partnerystė Stiprybė mano silpnume (SHINE) 63,5 

69 Viešoji įstaiga Septynios akimirkos Panevėžio šeimų informacijos centras 62,5 

70 VšĮ Inovacijų akademija (IA) 
Dviguba sportininkų karjera – naujos 
galimybės Lietuvoje 60,5 

71 
Šeimos ir asmens saviugdos centras 
“Bendrakeleiviai” 

Edukacinė, psichologinė ir emocinė 
pagalba pagyvenusiems žmonėms,  
senjorams ir tėvams, kurių vaikai 
gyvena emigracijoje 60 

72 
Viešoji įstaiga NAUJOS KARTOS MOTERŲ 
INICIATYVOS (NKMI) 

Moterų socialinių iniciatyvų ir 
verslumo skatinimas 60 

73 Lietuvos armėnų sąjunga (LAS) 
Lietuvos armėnų tautinės mažumos 
įtraukties didinimas 60 

74 Asociacija “Aktyvus jaunimas” 

Nutrūkęs dialogas: socialiniai 
advokatai ir mentoriai (buvusiems) 
nuteistiesiems 59,5 

75 
Asociacija Lietuvos vartotojų organizacijų 
aljansas (LVOA) 

Energijos efektyvumo biurai 
energetinį skurdą patiriantiems 
pažeidžiamiems vartotojams 58 

76 Dirbančių Neįgaliųjų Asociacija (DNA) 

“KEISK POŽIŪRĮ Į NEGALIĄ ” neįgaliųjų 
įtrauktis į sprendimų priėmimą ir 
darbo rinką Druskininkų savivaldybėje 57,5 

77 Butėnų bendruomenė Ar senstame laimingi? 56,5 

78 
Progressive visual art foundation paramos 
fondas Stoties oazė 55,5 

79 Šilutės Soroptimos klubas 

Pažeidžiamų grupių poreikių 
tenkinimas didinant įtrauktį ir 
informuotumą 54,5 

80 
Lietuvos vaikų vėžio asociacija "Paguoda", 
Asociacija 

Onkologinėmis ligomis sergančių 
vaikų ir jų šeimų/globėjų 
bendruomenės stiprinimas, siekiant 
paskatinti socialinę integraciją 54,5 

81 Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla 
Elgesio ir emocinių sunkumų turinčių 
paauglių įgalinimo programa 54 

82 Lietuvos Kalėjimų Kapelionų Asociacija 

Lietuvos kalėjimų sistemos 
transformacija pasinaudojant 
geriausia Islandijos, Lichtenšteino ir 
Norvegijos praktika 53 

83 Projektų plėtros akademija Informuoto jaunimo galia 51,5 

84 Viešoji įstaiga „Sveikatos metai“ Socialinis konsultacinis centras 51 



 
 

85 Baltijos labdaros fondas (BLF) Penki žingsniai pilietinio įgalinimo link 50 

86 Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija Menas gyventi 49 

87 
Telšių rajono pensininkų sąjunga 
(TRP sąjunga) Pilietiška visuomenė keičia pasaulį! 48,5 

88 VšĮ "Unikalus šokis" 
Šokių mokymų neįgaliesiems vaikams 
ir jaunuoliams plėtra Lietuvoje 48 

89 
Labdaros ir paramos fondas “Dienvidis” 
 LPF “Dienvidis” 

Specialistų ir visuomenės įtrauktis į 
Šeimos konferencijos metodo 
vystymą ir plėtojimą Lietuvoje 47 

90 
Kelmės miesto vietos veiklos grupė 
(Kelmės miesto VVG) KARTU MES GALIME! 46,5 

91 Viešoji įstaiga „Ramintoja“/ Ramintoja 

Policijos pareigūnų parengimas 
reintegracijai į darbo rinką išėjus į 
pensiją: modelio sukūrimas ir 
išbandymas 43,5 

92 
Viešoji įstaiga “Socialinės partnerystės 
centras”, 

Aktyvi visuomenė - sveika visuomenė: 
įgalintos pažeidžiamos grupės 
Lietuvos regionuose 38,5 

93 
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno 
skyrius 

Socialinės integracijos programa 
"Noriu gyventi geriau" 32,5 

94 Skėmių kaimo bendruomenė 
Socialinių paslaugų centro įkūrimas 
Skėmių kaime 32,5 

95 Utenos postmodernistinis poligonas, VšĮ 

Amatininkų, smulkiųjų verslininkų 
verslumo vystymas ir šiuolaikinio 
meno sklaida Utenos regione 28 

 


