Projektų koncepcijos, patekusios į antrąjį kvietimo etapą teikti paraiškas
Pirmos poveikio srities mažos apimties projektai
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balai*

1

Mediacijos ir teisinių paslaugų centras

Jaunieji mediatoriai

76

2

Pilietinio Atsparumo Iniciatyva

3

Asociacija „Vilniaus debatų draugija“ (VDS)

Aktyvus ir atsparus pilietis – sėkmingos valstybės
ateitis
Vilniaus debatų draugija - grindžiant kelią
politiškai aktyviam jaunimui

66
64,5

Pirmos poveikio srities vidutinės apimties projektai
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balai*

1

Projektų valdymo ir mokymo centras

Socialinis sprigtas

102

2

„Transparency International” Lietuvos skyrius
(TILS)

Piliečių biudžetai Lietuvoje: nuo idėjos iki
įgyvendinimo

101

3

VšĮ Pasaulio piliečių akademija (PPA)

Daug Viename – Tu jau veiksme! (DVT)

100,5

4

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija
(POLA)

Pacientai pacientams

97,5

5

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas

6

Viešoji įstaiga „Vaikų linija”

7

Kauno moterų linija (KML)

8

VŠĮ IDES

„Sidabrinė linija”: senjorų pilietinės galios
auginimas, skatinant socialinį aktyvumą ir
savanorystę
Savanorystės „Vaikų linijoje“ skatinimas visoje
Lietuvoje: naujų savanorių pritraukimas iš
regionų, savanorių mokymai, kvalifikacijos kėlimas
bei motyvavimas

96

91

Tu gali!

89

(Ateities) piliečio pamoka

87,5

Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas
didinant įsitraukimą į viešosios politikos
formavimą
Atsakingas pilietis - atsakingas mokesčių
mokėtojas

9

Viešoji įstaiga “Šiaurės Lietuvos kolegija”

87

10

Lietuvos Junior Achievement (LJA)

11

Kauno moters užimtumo informacijos centras
(KMUIC)

KAD: kuriame ateitį dabar

86,5

12

Kaunėnų bendruomenė (KB)

Kauno miesto Eigulių seniūnijos bendruomenės
pilietinio aktyvinimo programa

86

13

"Maisto Bankas"

Veikiu tvarumo link

80,5

14

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija
"Apskritasis stalas" (KLAS)

Savanorystės platforma "Norus"

78,5

15

Asociacija Lietuvos skautija

Atrask savyje pilietį!

78,5

16

Všį "Žiedinė ekonomika"

„Klimato krizei atspari savivaldybė: misija
įmanoma!”

74

17

VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos
centras (KSPPC)

Nelik vienas

74

86,5

18

Kauno rajono bendruomenių organizacijų sąjunga
(KRBOS)

19

Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras
(AVTC)

20

Viešoji įstaiga „Inovatorių slėnis“

Bendruomenės už teisę į švarią aplinką"
Aplinkosauginio tvarumo ugdymas ir asmeninės
atsakomybės skatinimas Kauno rajono
bendruomenėse
Aktyvių piliečių ugdymas diegiant Skandinavijos
Hojskole modelį Lietuvoje

74
71
71

Antros poveikio srities vidutinės apimties projektai
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balai*

1

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF)

Negalios skėčio stiprinimas – efektyviai
advokacijai ir veiksmingai komunikacijai

94

2

VšĮ Lietuvos laisvosios rinkos institutas LLRI

Tvari darbo migracijos politika žmonių gerovei

90

3

VšĮ Afrikos tyrimai ir konsultacijos (AfriKo)

4

Lietuvos socialinio verslo asociacija (LiSVA)

5

VšĮ “Laisvės TV”

Laisvės TV tyrimai

88

6

VšĮ „Gyvybės mokslų ir edukologijos institutas“
(GMEI)

Sveikatos srityje veikiančių NVO įgalinimas

88

7

Lietuvos studentų sąjunga

Lygių galimybių užtikrinimas aukštajame moksle

86

8

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir
paramos centras

Tarpsektorinio valdžios institucijų ir NVO
bendradarbiavimo skatinimas

85

9

Vaikų retų ligų asociacija (VRLA)

Pacientų interesų advokacija

83

10

VšĮ „NVO teisės institutas“ NVOTI

Pilietinės visuomenės įgalinimas

79

Naujoji realybė – iššūkiai ir galimybės NVO

76,5

Vystomasis bendradarbiavimas 2030

69,5

11
12

Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija
Nacionalinė NVO koalicija
Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo
bendradarbiavimo organizacijų platforma (VB
Platforma)

Ekspertinėmis žiniomis grįstas Baltijos šalių
Afrikos politikos formavimas
Advokacijos stiprinimas darniai socialinio
verslumo plėtrai regionuose

89
88

13

Lietuvos asociacija „Gyvastis”

„Gyvasties“ įtakos stiprinimas priimant teisės
aktus ir valstybės sprendimus

63,5

14

Klaipėdos bendruomenių asociacija

Stebėtojai

62,5

15

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas
(NSMOT)

Nuo stigmos link įgalinimo

62

Trečios poveikio srities vidutinės apimties projektai
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balai*

1

Vilniaus Moterų namai (VMN)

Įtvirtinant moters teises kaip visuotines ir
nedalomas žmogaus teises. Pilotinis Metodinio
centro projektas siekiant didesnės paramos
moterų žmogaus teisėms ir specializuotos
kompleksinės pagalbos smurtą ir prievartą
patiriančioms moterims plėtros

106

2

VšĮ Įvairovės ir edukacijos namai

Įrankių dėžė

94,5

3

Asociacija Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC)

Mano teisės: Kokybiško žmogaus teisių diskurso
stiprinimas Lietuvoje

91,5

4

Kauno apskrities moterų krizių centras (KAMKC)

#PagalbaTau

90,5

5

Labdaros ir paramos fondas „Frida“

6

Taikomosios antropologijos organizacija
„Anthropos”

7

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

8

Motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga (MGIS)

9

VšĮ „Lyderių fondas“

NESTABDYK!

83,5

10

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI

Skaitmeniniai įrankiai virtualių patyčių ir
neapykantos kalbos mažinimui internetinėje
erdvėje.

63,5

FRIDOS iniciatyva žmogaus teisėms stiprinti:
smurto lyties pagrindu prevencija
Kultūriškai jautrios ir saugios mokyklos link:
tarpkultūrinių kompetencijų kėlimas mokyklų
bendruomenėse
Migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių
stebėsena ir advokacija
Gimdyvių patirtimis ir žmogaus teisėmis grįstų
pokyčių iniciavimas gimdymo sistemoje

90,5
86
85,5
85,5

Ketvirtos poveikio srities mažos apimties projektai
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balai*

1

Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacija

Kūno susigrąžinimas ir nauji naratyvai: šokiojudesio terapija ir terapinis rašymas LGBT+
jaunuoliams

95

2

Neįgaliųjų sportininkų asociacija

#JUST4ALL

91

3

Prirašytos rankos

Ne nurašyti, o palaikyti: nuteistųjų ir visuomenės
švietimas

88

4

Išmanūs finansai

Išmanaus verslumo inkubatorius

84

5

VšĮ „Anykščių jaunimo verslumo centras“

6

VšĮ “Socialinis pokytis”

7

Asociacija "Bendraukime"

Socialinę atskirtį patiriantis jaunimas Anykščių ir
Zarasų rajono savivaldybėse – socialinių inovacijų
kūrėjas ir realizuotojas.
Pagalba migrantams: tėvų įgalinimas visavertiškai
dalyvauti vaikų ugdymo procese
Nuotolinių socialinių paslaugų teikimas virtualioje
aplinkoje

83,5
78
63

Ketvirtos poveikio srities vidutinės apimties projektai
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balai*

1

VšĮ DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI

Įgalintas socialinę atskirtį patiriantis jaunimas
Anykščių, Zarasų ir Švenčionių rajono
savivaldybėse

103

2

Kauno arkivyskupijos Caritas

Nuteistųjų artimieji – įgalinimo link

101,5

3

Lietuvos gėjų lyga

Nieko apie mus be mūsų: LGBT jaunimo įgalinimas
kovoje prieš patyčias

100

4

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir
neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

Dėl kurčių vaikų ateities

98

5

VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva

Įtėvių ir globėjų šeimų įgalinimas

97,5

6

Lygių galimybių plėtros centras

7

Panevėžio vietos veiklos grupė

8

Priklausomybių ligų specialistų asociacija (PLSA)

9

Priklausomybės ligų specialistų institutas

10

Viešoji įstaiga Neformalaus ugdymo namai (NUN)

11

Asociacija “Aktyvus jaunimas”

12

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Pagalba negalios paliestoms šeimoms

83,5

13

VšĮ LASS pietvakarių centras

Pažintinis pojūčių turizmas „NEREGIAI”

83,5

14

Drauge linksmiau

83

15

Nevėžio gyventojų bendruomenė

Drauge drąsiau
„Paslaugų šeimai plėtra ir prieinamumo didinimas
Panevėžio rajone“

16

VšĮ “Darnūs namai”

POKYČIO LINK

82,5

17

Kūrybinių technologijų akademija bit&Byte

Autizmą turinčių vaikų įgalinimas su
technologiniais užsiėmimais

81

Saugi mokykla: koordinuotas bendruomenės
atsakas į seksualinį priekabiavimą
Socialinio verslumo įgūdžių mokymai
„Sidabriniams startuoliams“ Panevėžio mieste,
sukuriant e-pardavimų platformą
GALIM: Priklausomybių įveikos prieinamumo
didinimas įkalinimo įstaigose
Savaitgaliniai užsiėmimai priklausomybę
turintiems asmenims ir pagalba jų artimiesiems
Pasitikėjimu grįstas nuteistųjų integracijos
modelis
Istorijos už grotų: prisijungimas prie visuomenės
po kalėjimo

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

96,5
95,5
94,5
94
86,5
84

82,5

