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Projektai, siekiantys 
aktyvesnio piliečių 
įsitraukimo01.
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Lapkritį vyko viešinimo  bei renginys
kūrybinės dirbtuvės Prienų 
moksleiviams, kulinarijos dirbtuvės 
Cooking slam.  

VšĮ „Psichologinės 
paramos ir 
konsultavimo 
centras“: Lietuvos 
regionų jaunimo 
aktyvaus 
pilietiškumo 
ugdymas

Aplinkosaugos 
valdymo ir 
technologijų centras: 
Vietos bendruomenių 
informavimas

Nacionalinis 
skurdo mažinimo 
organizacijų 
tinklas: Pokyčių 
forumas

Visagino 
trečiojo amžiaus 
universitetas: 
Visaginas – 
draugiškas 
senjorams miestas

Vyko net kelios  apie diskusijos pilietinį 
įsitraukimą, savivaldybės senjorų 
tarybą Diskusijų erdvė, aktyviai veikė „ “. 
Visaginas tapo viena iš trijų Lietuvos 
savivaldybių, kurioms rūpi senjorų 
nuomonė ir skaidrus jų 
interesų atstovavimas.

Dokumentiniai lmukai apie , Eligijos
Kristinos Česlovo ir  istorijas, 
„Nepatogaus kino“ festivalyje buvo 
surengta .diskusija apie jaunimo skurdą

VšĮ „Piliečių iniciatyvos“: Zero Waste karta
Rugsėjį vyko paskutinis ciklo „Kaip užauginti Zero waste vaiką“  bei meistrystės renginys
dirbtuvės.

Tęsiamas seminarų ciklas „Šiandieninės 
aplinkosaugos aktualijos ir kryptys“,  vyko 
susitikimas su Kauno rajono meru apie 
aplinkosaugos politiką bei bendruomenių 
įsitraukimą ieškant sprendimų. 

Asociacija 
„Plungės skautai“: 
Čia- namai
Skautų renginiai , Žemaičių Kalvarijoje
diskusija , apsilankymas Plateliuose
Plungės radijo stotyje .Spindulys

VšĮ „Socialinis 
veiksmas": Piliečių 
platforma
Įgyvendintas seminaras apie verslo 
savanorystę , ruošiamasi NVO sektoriuje
apdovanojimų  Savanorystės spalvos
tiesioginei transliacijai. Visi kvie čiami 
nominuoti savanorius, organizacijas ir 
partnerius!

Europos namai: 
Žinau ką renku 
savivaldoje
Organizuoti I turo debatai su kandidatais 
į  ir  rajonų merus, straipsnis Trakų Kelmės
apie vienmandatininkų vykdomus 
pažadus. Marijampolės regione vyko 
dirbtuvės savanoriams.

Degaičių kaimo 
bendruomenės: 
Aktyvus pilietis- 
aktyvi bendruomenė
Laimėjimas Telšių rajono rengtame 
Dalyvaujamojo biudžeto konkurse, o 
lėšos skirtos laisvalaikio aikštelės 
įrengimui. Kartu su bendruomene 
skaptuoti moliūgai.

https://www.facebook.com/events/570040137591164
https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-r-Stakli%C5%A1ki%C5%B3-gimnazija-771114499609340/photos/pcb.4454983981222355/4454963101224443/
https://www.facebook.com/events/1006641403236439/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/1542315176036462/photos/a.1556382041296442/3121124251488872/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3179293595671937&id=1542315176036462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3179293595671937&id=1542315176036462
https://visaginas.lt/visagino-savivaldybes-administracija-kviecia-senjorus-dalyvauti-atrankoje-i-visagino-savivaldybes-senjoru-taryba/5249?fbclid=IwAR3ce5vPHhVUbBTs2NX6iwu-Da1jnKG9hDVuONob75q5krtZvS-X521oKOk#.YXp3f1SnpQg.facebook
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3179203412347622&id=1542315176036462
https://www.visaginas.lt/visagino-savivaldybe-viena-is-triju-salyje-kurioms-rupi-senjoru-nuomone-ir-skaidrus-ju-interesu-atsovavimas/5247?fbclid=IwAR0QZa9leqQ5VOelmlPGWueko-qRNDr6830PRjhFUliFLm8watc8Fg0v3uo
https://www.visaginas.lt/visagino-savivaldybe-viena-is-triju-salyje-kurioms-rupi-senjoru-nuomone-ir-skaidrus-ju-interesu-atsovavimas/5247?fbclid=IwAR0QZa9leqQ5VOelmlPGWueko-qRNDr6830PRjhFUliFLm8watc8Fg0v3uo
https://www.facebook.com/skurdomazinimotinklas/videos/570782490710164/
https://www.facebook.com/skurdomazinimotinklas/videos/408992177423925/
https://www.facebook.com/skurdomazinimotinklas/posts/4296281060427213
https://www.facebook.com/skurdomazinimotinklas/videos/2845733705716718
https://www.facebook.com/events/546416813243068/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/577710463619247/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/ecatLT/posts/4438370096238546?__cft__%5b0%5d=AZU_Wf6HF9AsULvhKgIdcGi6EmhAlJwrCN_mMUbr6x0zASn6m4Lpc-oWtLYcD0dFHr4dPz2YRrb-02sdaCnU8_kNXZwB8Hzv9YeIyoGxyN8Fdwf2th6BRplMm9RVPZIF7KzH8K1tZEOvDzaG5Rm80oVDENHgC-__JQgJ2CNYrcny6V4jOQ4F_UnGwtiNb7Tx2mc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ecatLT/posts/4438370096238546?__cft__%5b0%5d=AZU_Wf6HF9AsULvhKgIdcGi6EmhAlJwrCN_mMUbr6x0zASn6m4Lpc-oWtLYcD0dFHr4dPz2YRrb-02sdaCnU8_kNXZwB8Hzv9YeIyoGxyN8Fdwf2th6BRplMm9RVPZIF7KzH8K1tZEOvDzaG5Rm80oVDENHgC-__JQgJ2CNYrcny6V4jOQ4F_UnGwtiNb7Tx2mc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ecatLT/posts/4255029967905894
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=346674680585519&id=105664604686529
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=352800819972905&id=105664604686529
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=365947318658255&id=105664604686529
https://www.facebook.com/events/222447566539070?ref=newsfeed
https://savaplatforma.lt/savanorystes-apdovanojimai/
https://s.surveyplanet.com/vsyb4yhn
https://www.facebook.com/events/222667489843015/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A396915728699385%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/226444772870776/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A898512207469865%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/689581947781697/posts/6709033295836502/
https://www.facebook.com/689581947781697/posts/6709033295836502/
https://www.facebook.com/689581947781697/posts/6632479553491877/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3020637678259025&id=1682310362091770
https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3047411918914934&id=1682310362091770&_rdr
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Domeikavos kaimo 
bendruomenės 
centras: Pilietiški ir 
aktyvūs domeikaviečiai

Vyko į pilietiškumą orientuotas festivalis 
Jaunimo muzikos šėlsmas. 

VšĮ „Demokratinė 
mokykla“: Demokratinio 
ugdymo principais 
grįstų praktikų 
įdiegimas Lietuvoje
15 mokyklų, siekiančių įdiegti demokratinio 
ugdymo praktikas, atstovai  apsilankė
Demokratinėje mokykloje! Dar 5 mokyklos 
planuoja vizitus rudens pabaigoje!

Klaipėdos socialinės 
ir psichologinės 
pagalbos centras: 
Tu gali! 
Tinklalaidė „Apie ką tyliu“  savižudybių 
prevencijos  istorija tema bei  apie 
prekybą žmonėmis. 

VšĮ „Vaikų linija“: 
Savanorystės 
skatinimas
Rudenį vykdyta  savanorių kampanija
pritraukimui. Užpildytos 277 naujų 
savanorių anketos!

Žemųjų Šančių 
bendruomenės 
kampanija 
„Genius Loci“
Vyko 2 dienų paveldo dirbtuvės , D.I.V.E.
pažintinė ekskursija „ “, Krantų labirintai
įkurta Arbatinė, vyko tradicinis renginys 
Šančinės. Kartu su partneriais KTU 
dirbtuvių metu sukurtas Dabarties 
žemėlapis! 

Projektai, stiprinantys 
pilietinės visuomenės 
vykdomą valdžios 
institucijų priežiūrą ir 
advokaciją02.

Koalicija „Galiu gyventi“: Veiksminga narkotikų 
politika Lietuvoje
Diskusija „ ", pateiktas  Seimo sveikatos (De)Kriminalizacijos keliai ir klystkeliai pasiūlymas
reikalų komitetui, . išreikšta pozicija apie narkotikų politiką Lietuvoje

Nepatogus kinas: 
Nepatogaus kino 
klasė

Įvyko paskutiniai  50 pilietinio ugdymo 
pedagogų mokymai, nuo šiol jie pradės 
taikyti įgytas žinias! 

Global Lithuanian 
Leaders: Profesionalios 
diasporos pilietiškumo
įveiklinimo ekosistema
64 diasporos klubų atstovai susitiko 
Profesionalų Klubų Suvažiavime. 13 
ekspertų suformavo  migracijos klausimų
darbo grupę, kuri rengia kreipimąsi į 
žurnalistus. Kartu su URM rengiama 2022-
2023 Globalios Lietuvos strategija. Rudens 
mėnesius vainikavo gyvas Oslo 
Profesionalų Susitikimas.

„Transparency 
international“ Lietuvos 
skyrius: Skaidresnė 
savivalda
Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos 
Ukmergės Prienų Šakių Šilalės, ,  ir  
mokyklose. Organizuoti Verslo skaidrumo 
ir  forumai.Dalyvaujamojo biudžeto

https://www.facebook.com/renginiaidomeikavoje/posts/6255417281165532
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdemokratinemokykla%2Fposts%2F4565576973511034&show_text=true&width=500
https://open.spotify.com/episode/0sYNqzsn5Z0aRVOIBlUgni
https://open.spotify.com/episode/5vZHNJSOIXTZMNRaXbrkmW
https://www.youtube.com/watch?v=Id534qGxzTg&ab_channel=Vaik%C5%B3linija
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/zemelapiu-dirbtuves/kulturos-paveldas/sanciu-paveldo-dirbtuves/
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/svietimas/ekskursijos/krantu-labirintai/
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/kuryba/aplinka/sancines-2021/
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/zemelapiu-dirbtuves/dabarties-zemelapis/dabarties-zemelapis/
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/zemelapiu-dirbtuves/dabarties-zemelapis/dabarties-zemelapis/
https://www.facebook.com/143490235827315/posts/2065519860291000/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=FO48SmIGp50&ab_channel=AtvirasSeimas
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ekspertai-ivardijo-priezastis-kodel-lietuva-neprilygsta-siuolaikine-narkotiku-politika-taikancioms-salims-56-1580976?fbclid=IwAR1oqKpMbbdZwDyBuXoNTfBDiO_M-P9HgNeodXX6LwSRMZAoyVSXV4PEh6M
https://www.facebook.com/LithuanianLeaders/posts/4836621653032504
https://lithuanianleaders.org/gll-think-do-tank/
https://www.facebook.com/LithuanianLeaders/posts/5062451273782873
https://www.facebook.com/LithuanianLeaders/posts/5062451273782873
https://www.facebook.com/tilietuva/photos/a.145354694883/10159375085129884
https://www.facebook.com/tilietuva/photos/a.145354694883/10159960637589884/
https://www.facebook.com/events/1203796950424280/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A411369370661860%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/913402295941632/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A463534261670217%7D%7D%5d%22%7D
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Projektai, didinantys 
paramą žmogaus 
teisėms

VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“: Lytiškumo akademija

Vyko susitikimas su Vilniaus savivaldybės atstovais, pokalbis apie , pasisakyta lytiškumo ugdymą
tinklalaidėje ,, " bei įgyvendinti 3 dienų .Aš ne prieš juos, bet... mokymai

03.

Tolerantiško jaunimo asociacija: Rainbow 
challenge
Organizacija dalyvavo „Kaunas Pride“ renginyje, parengtas pirmasis . Kauno komiksas
studentams skaityta paskaita , Klaipėdoje mokymai Seksualumas. Lytinė orientacija
savanoriams Rainbow Challenge, o minint Tarptautinę tolerancijos dieną pristatyti  klubai 
mokyklose. Parengtas pozicinis straipsnis tema "Lietuvos mokyklose bursis LGBTQ+ 
palaikymo grupės. Kam to reikia? spaudos ", tarptautinę tolerancijos dieną organizuota 
konferencija, planuojama išleisti mobiliąją programėlę. 

VšĮ „Socialiniai meno 
projektai“: Demencijos 
strategijos link

Rugsėjis – pasaulinis Alzheimerio ligos 
mėnuo. Vyko ,  renginių programa
konferencija apie .demencijos politiką

Lietuvos laisvosios 
rinkos institutas: 
Kokybiškas teisėkūros 
procesas – įgalinta 
visuomenė
Publikuoti darbai apie  ir teisinio teisėkūrą
reguliavimo , pranešimas vertinimą
spaudai apie augantį priimamų įstatymų 
skaičių.  Žinių radijo laidos apie Trys
teisėkūrą.

Jaunųjų gydytojų 
asociacija: Į pacientą 
orientuotų gydymo 
įstaigų vystymas
Mokymai Kauno ir Kelmės rajono 
psichikos sveikatos specialistams. Jau 5 
medikų supervizijų grupės baigė darbą 
Kauno poliklinikoje!

Projektai, siekiantys 
įgalinti pažeidžiamas 
grupes ir ginti savo 
interesus

Kūrybinės jungtys: Tyrinėjimo menas

Šeštasis  startas 29-iose mokyklose! Programa buvo pristatyta televizijos laidoje programos
„ ” ir LRT radijo laidoje „ ”.Labas rytas, Lietuva! 10-12

04. Pagalbos 
onkologiniams 
ligoniams asociacija 
(POLA)
Rudenį 1841 onkologine liga sergantis 
asmuo gavo  , o partnerių POLA kortelę
tinklą papildė medicinos prekių parduotuvė 
Skirgesa Gerovės klinika, , UAB „Judu“ bei 
Paliesiaus klinika.

https://www.youtube.com/watch?v=4wSSvKoycaI
https://www.mixcloud.com/StartFM942/a%C5%A1-ne-prie%C5%A1-juos-bet-2021-10-21/#repost
https://www.facebook.com/ivairovesiredukacijosnamai/photos/a.1385565935008406/3138133943084921/
https://tja.lt/wp-content/uploads/2021/10/komiksas_nr1_DIGITAL_final.pdf
https://www.facebook.com/lsc.vu.lt/photos/a.1504322336532281/2756652714632564/?type=3
https://tja.lt/2021-09-14-klaipeda-tja-savanoriskas-darbas-lgbt.htm
https://tja.lt/2021-11-14-spaudos-konferencija-lgbt-mokiniai-pribrendome-organizuotis.htm
https://www.jarmo.net/2021/11/ar-lytinis-svietimas-be-lgbtq-temos.html
https://www.jarmo.net/2021/11/ar-lytinis-svietimas-be-lgbtq-temos.html
https://tja.lt/2021-11-14-spaudos-konferencija-lgbt-mokiniai-pribrendome-organizuotis.htm
https://tja.lt/2021-11-14-spaudos-konferencija-lgbt-mokiniai-pribrendome-organizuotis.htm
https://demencijalietuvoje.org/alzheimerio-menesio-programa-kalbekime-apie-demencija/
https://www.youtube.com/watch?v=RrvLZYWnKZo&feature=youtu.be&ab_channel=DemencijaLietuvoje%2FDementiaLithuania
https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2021/10/LLRI_FA_Teisekuros-proceso-analize_2021-10-galutinis.pdf
https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2021/11/11-05-Teisinio-reguliavimo-poveikio-studija.pdf
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1536263/llri-apie-auganti-priimamu-istatymu-skaiciu-alternatyvos-nepriimti-politikai-ne-nesvarsto
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekonomika-siandien/ar-imanoma-paskaiciuoti-kiek-kainuoja-nekokybiska-teisekura?video=1
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekonomika-siandien/kaip-gerinsime-teisekura?video=1
https://www.facebook.com/jauniejigydytojai/photos/10161517019594762
https://www.kurybinesjungtys.lt/tyrinejimo-menas/2021-2022-mokslo-metai/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000182453/labas-rytas-lietuva-ii-d-prasideda-pasaulio-lietuviu-bendruomeniu-forumas-kuo-gyvena-po-pasauli-issibarste-tautieciai?time_start=931
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000183445/10-12-frankfurto-knygu-mugeje-sibiro-haiku-sekme?time_start=1635
https://pola.lt/pola-kortele/
https://skirgesa.lt/
https://gerovesklinika.lt/
https://paliesiausklinika.lt/
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Lygių galimybių 
plėtros centras: 
Lyties ir negalios 
sankirtoje: prabilti, 
įkvėpti, įveikti
Tinklalaidė apie moterų su negalia 
motinystės patirtis, tęsiami  su susitikimai
moterims Panevėžyje ir Tauragėje, 
stiprinant gebėjimus atstovauti moterų su 
negalia interesus savo bendruomenėse.

VO „Gelbėkit vaikus“: 
Pozityvios tėvystės 
įgūdžių stiprinimas 
regionuose
Mokymai programos vadovams, prasidėjo 
„ " Pozityvaus auklėjimo kiekvienai dienai
mokymai tėvams,  pristatyta programa
Utenoje, Alytuje ir Šiauliuose.

Paramos fondas 
„Rigra“: Nieko apie 
mus, be mūsų!

Įvyko focus grupių susitikimai  ir Vilniuje
Kaune, planuojami susitikimai Alytuje, 
Klaipėdoje ir Kėdainiuose. Lapkričio 22-
26 d. atvirų durų dienos ! Rigra

M. Čiuželio labdaros 
ir paramos fondas: 
Sidabrinės linijos 
informavimo telefonu 
paslauga
Organizuoti 5 mokymai bei savanorių 
sąskrydis Palangoje, o nuo rugsėjo 
atsiliepta į 1300 skambučių Sidabrinėje 
linijoje.

„Actio Catholica 
Patria“: Kitas mažas 
žingsnis

Rudenį vykdytas jaunuolių 
informavimas, socialinių įgūdžių 
lavinimas ir , o jaunimas atviri vakarai
įgyvendino net 6 iniciatyvas! Rugsėjį 
vyko ,  bei prasidėjo stovykla žygis
Merginų grupė. 

Asociacija 
„In Corpore“: 
Erdvė bendruomenei 

Festivalio „ “ metu vyko 25 Kreivės
renginiai visuomenei, susitikimas su 
menininke . Vizitas pas AntiGonna
partnerius „ “ bei toliau Oslo/Fusion
teikiama  LGBT+ emocinė pagalba
bendruomenei.

Asociacija „Tikri kaimynai“: Tikri kaimynai – stipri 
visuomenė: pažeidžiamų grupių įtraukties 
stiprinimas per bendruomenišką kaimynystę

Tęsiamos  Vilniaus rajone, organizuota kaimynų bendruomenės šventė mankštos mamoms
KAIMynAS ir sporto užsiėmimai jaunimui Muzikos smėlio ir pasakų,  ,   terapijose dalyvavo 
Anykščių ir Ukmergės jaunimas.

https://www.facebook.com/gap.lt/videos/562795485019201
https://www.facebook.com/gap.lt/photos/a.451278754905601/4612121335487968/
https://www.facebook.com/savethechildrenlithuania/photos/a.147903183359/10159311080603360/
https://www.facebook.com/savethechildrenlithuania/photos/a.147903183359/10159339311033360/
https://gelbekitvaikus.lt/ka-mes-veikiame/pozityvi-tevyste/programa-pozityvus-auklejimas-kiekviena-diena/
https://www.facebook.com/groups/niekoapiemusbemusu/permalink/986742351891153/
https://www.facebook.com/ParamosfondasRigra/photos/a.1315496221817215/4678385805528223/
https://www.facebook.com/ParamosfondasRigra
https://www.facebook.com/sidabrinelinija/posts/1529607497389083
https://www.facebook.com/sidabrinelinija/posts/1529607497389083
https://www.facebook.com/ajcvartai
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1457885917916841&id=100010863395268
https://www.facebook.com/100010819338032/videos/328953755680434/
https://www.facebook.com/1532092463777287/posts/3121313241521860/?d=n
https://festivaliskreives.lt/
https://isgirsti.lt/lgbtq/erdve/
https://oslofusion.no/
https://isgirsti.lt/lgbtq/psichologine-pagalba/
https://www.facebook.com/tikrikaimynai/posts/374678154301075
https://www.facebook.com/tikrikaimynai/posts/374228454346045
https://www.facebook.com/tikrikaimynai/posts/408429270925963
https://www.facebook.com/104855144616712/posts/408642150904675/


www.apf.lt

Pal. J. Matulaičio 
socialinis centras: 
Asmeninio augimo 
ir profesionalumo 
vystymo programa

Vyko patyriminis  su 48 žygis
krikščioniškų socialinių iniciatyvų 
Forumo darbuotojais „Pasivaikščiojimas 
savo vidiniuose labirintuose“.

Projektai siekiantys 
stipresnės pilietinės 
visuomenės gebėjimų 
ir didesnio tvarumo

Geros valios projektai (Aukok.lt)

Rugsėjį startavo , vyko konferencija FUNDRAISING@LT. reSTART, o 4 NVO Fundraising.lt PRO
atstovai keliavo į mokymus Slovakijoje „Leaders of tomorrow“! 

05.

„Kurk Lietuvai“ 
alumni tinklas: NVO 
akseleratorius
Startavo pirmasis NVO akseleratorius 7 
savivaldybėse! 1,5 metų  kurios programa
metu stiprinami verslumo ir organizacijos 
vystymo įgūdžiai! 5 organizacijos pradėjo 
savo !pokyčio kelionę

Asociacija „JCI sostinė“: 
Patirties perdavimo ir 
lyderystės įgūdžių ugdymo 
programa regionams: 
Aktyvaus pilietiškumo 
modelio plėtra

Vyko mokymai apie įvaizdžio formavimą, 
koniktus ir derybas. Planuojama nuotolinė 
konferencija „Lyderystė: komunikacijos planas“.

https://www.ksiforumas.lt/post/pasivaik%C5%A1%C4%8Diojimas-savo-vidiniuose-labirintuose-patirtiniame-%C5%BEygyje
https://www.fundraising.lt/
https://www.nvoakseleratorius.lt/
https://www.facebook.com/kurkltalumni/
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