Projektų koncepcijos, nepatekusios į antrąjį kvietimo etapą
Pirmos poveikio srities mažos apimties projektai
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balai*

1

Degaičių kaimo bendruomenė

Aktyvi šeima-aktyvi bendruomenė

53,5

2

Edukacijos centras “Saulėtekis“

AŠ TAIP PAT ATSAKINGAS UŽ SAVO ŠALĮ

49

3

Asociacija „Bendruomenė „Bukiškėnai“

4

VšĮ Global Lithuanian Leaders (trumpinys - GLL)

Bendruomeninių parkų kūrimas - efektyvi
pilietiškumo stiprinimo priemonė
Mentorystės programa Lietuvos valstybės
tarnautojams

42,5
36

Pirmos poveikio srities vidutinės apimties projektai
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balai*

1

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija
„Visuomeninės iniciatyvos“

2

Medarto Čoboto trečiojo amžiaus universitetas
MČTAU

Šiaulių miesto gyventojų pilietinių veiklų ir
dalyvavimo viešosios politikos sprendimų
priėmimo procesuose įgalinimas panaudojant
skaitmenines priemones
TAU - vyresnio amžiaus žmonių pilietinio ugdymo
universitetas

3

VšĮ Amicus Certus (AC)

Prasmingo dalyvavimo paieškos

66,5

4

Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių
asociacija (NJRKA)

Patirties perdavimo ir aktyvaus pilietiškumo
ugdymas savivaldybių jaunimo reikalų tarybose
Lietuvoje „Raise your voice“

65,5

5

Gerų naujienų televizija (GNTV)

Pilietiškas jaunimas - regiono stiprybė

64

Pilietiškų senjorų tinklas

61

69

68

Lietuvos Pensininkų Sąjungos Bočiai Vilniaus
miesto bendrija
Asociacija „Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF)
Lietuvos nacionalinis komitetas“
Viešoji įstaiga LASS respublikinis centras
(VšĮ LASS RC)

Vaikų pilietinio dalyvavimo stiprinimas mokyklose
plėtojant UNICEF Judėjimą Lietuvoje
Advokacijos gebėjimų vystymas Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos filialuose.

9

Všį Būk su manimi

RYTOJUS PRASIDEDA ŠIANDIEN

55

10

Asociacija “Viva Sol”

Iš vieno pasaulio į kitą – perėjimas prie
agroekologinių praktikų

54,5

11

Viešoji įstaiga „Architektūros fondas”

„Keliaujančios architektūros dirbtuvės”

54

12

Asociacija “Lietuvos skeptiškas jaunimas“

Tapimas GAIA

48

13

VšĮ “Klaipėda Atvirai”

Atvirai. Skaidriai. Šiandien

46

6
7
8

61
60

Antros poveikio srities vidutinės apimties projektai
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balai*

1

Young Leaders Forum (YLF)

Demokratijos laboratorija

41,5

Trečios poveikio srities vidutinės apimties projektai
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balai*

1

Apeirono teatras

Tarptautinė kūrybinė rezidencija 'Anima Una'

58

2

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija “Viltis”.

Galimybės, advokacija, realybė, atsakomybėneįgaliųjų teisių stebėsena regionuose

53,5

Ketvirtos poveikio srities mažos apimties projektai
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balai*

1

Kauno moterų klubas "DOROTĖ"

Tarpusavio pagalbos „Laimingos moters”
akademija

42

2

Alytaus rajono neįgaliųjų draugija

Žingsniai į aktyvų gyvenimą

41

3

Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugija

Kartu įveiksime viską

39

Projekto pavadinimas

Balai*

Ketvirtos poveikio srities vidutinės apimties projektai
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

„Kompleksinės tęstinės pagalbos modelio
įgyvendinimas raidos sutrikimų turintiems
vaikams ir jų artimiesiems“
Paslaugų prieinamumo riboto judumo ir negalią
turintiems asmenims didinimas Lietuvos
regionuose.
„MAMA MUMS RŪPI: Pogimdyminės depresijos
prevencija Lietuvos regionuose“

1

Viešoji įstaiga Vilniaus psichoterapijos ir
psichoanalizės centras

2

Nacionalinis socialinės integracijos institutas (NSII)

3

VšĮ „Mediapressa“

4

Visuomeninė organizacija Senjorų pasaulis

5

VšĮ „Paramos vaikams centras“ (PVC)

6

VšĮ “Vilties sodas”

7

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

8

DIRBANČIŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJA (DNA)

9

VšĮ „Bendrystės galia“

NVO klasteris „Galių dėžutė II“

71,5

10

VŠĮ ,,Unikalus šokis”

Unikalus Gyvenimas

71,5

11

Edukacinis-kultūrinis centras “Metidė

Neįgaliųjų socialinė integracija

70

12

Asmenybės ugdymo kultūros centras

Alternatyvaus laisvalaikio klubas ,,AlterEgo”

70

13

VšĮ “Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras”

Meno simpoziumas

68,5

14

Kėdainių rajono Moterų krizių centras (MKC)

Galimybių ieškokime kartu: vienišų, mažamečius
vaikus auginančių mamų socialinės integracijos
skatinimui

67,5

Virtuali erdvė senjorams
Nuotolinių paslaugų plėtra stiprinant globos
centrų kompetencijas dirbti su įsivaikinusiomis ir
globojančiomis šeimomis Lietuvos regionuose
Užimtumo paslaugų plėtra neįgaliesiems ir jų
šeimos nariams
Investuokime į pagalbą vaikams, likusiems be tėvų
globos
KASDIENYBĖ BE TECHNOLOGIJŲ - NEĮGALIESIEMS
NEĮMANOMA

78

77,5
77
76,5
76
74,5
73
72

Motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas
„Aušta“
Šeimos ir asmens saviugdos centras
“Bendrakeleiviai”

Neįgaliųjų užimtumo ir įtraukties į visuomenę
skatinimas ir rėmimas
Skyrybų krizės sužeistų šeimų palydėjimas ir
įgalinimas

17

Fizinio aktyvumo akademija

„Socialinė iniciatyva: senjorų ekonomika”

67

18

Klubas "Diabeto IQ"

Nauju keliu su Diabeto IQ

65

19

Sveikatos metai

Senjorai + X,Y,Z

65

20

Neišnešiotų naujagimių asociacija
„Neišnešiotukas“

„Auginu Lietuvą – auginu ateitį!”

64,5

21

Viešoji įstaiga Liberi

,,Tiltai. Laimingi vaikai – laiminga visuomenė“

64

22

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

Pirmosios psichologinės pagalbos stiprinimas
Lietuvoje - kartu mes galime daugiau

62,5

23

Viešoj įstaiga “Tėviškės namai”

Verslumo akademija 54+ „ Aš galiu tai padaryti“

62,5

24

Viešoji įstaiga “Savanoriai vaikams”

25

Marijampolės krašto samariečių bendrija

26

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Būk stipri - būk nepriklausoma!

61,5

27

Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ

DIABUSAS – Saugios aplinkos kūrimas 1 tipo
diabetu sergantiems vaikams ugdymo įstaigose

59

28

Vaiko raida

Vaiko raidos videogidas

54,5

29

Viešoji įstaiga „Galimybių dirbtuvės“

Geras startas

54

30

Kauno miesto neįgaliųjų draugija

31

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros
biuras (ŽISPB)

32

Septynios akimirkos

Galiu Mokytis – Galiu Dirbti

44

33

Baltijos jūrų skautai

Būti ar Nebūti

33,5

34

VšĮ “Vaikų ir paauglių socialinis centras”

Praeities lobiai

31

15
16

Savanorystės programos „Savanoriai tėvams”
stiprinimas ir plėtra
Nauja paslauga "Pagalbos skambutis" neįgaliems
asmenims ir negalintiems patiems apsitarnauti
asmenims Marijampolės raj.

Neįgaliųjų užimtumo ir įtraukties į visuomenę
skatinimas ir rėmimas
COECT – smurtą ir atskirtį
dėl lyties patiriančių žmonių įgalinimas stiprinant
bendruomenės sutelktumą

*Balai – ekspertų suteiktų kokybės vertinimo balų vidurkis + prioritetų atitikties įvertinimas

67,5
67

62
62

53,5
49

