Metai

Projekto pavadinimas

Informacija apie projektą

2014 Lietuvoje ir Danijoje

* 3 naujų paslaugų aprašymai ir jų integravimas į savivaldybių biudžetus: darbas su jaunimu
gatvėje, mobilus darbas, pameistrystės programos
* tarptautinės pameistrystės platforma
* patobulintos jaunų žmonių, administracijų darbuotojų ir jaunimo darbuotojų kompetencijos

http://ec.europa.eu/programmes/eras
mus-plus/projects/eplus-project-detailspage/?nodeRef=workspace://SpacesSto
Vilniaus atviras jaunimo Asta Bieliauskaitė,
re/1a1e98a6-4d2a-40ab-916c867e90cb5f16
asta_bieliauskaite@yahoo.fr
centras „Mes“

2014 Self Employed

* jaunimo verslumo įgūdžių tyrimai
* neformaliojo ugdymo metodologija, skirta jaunimo (14-19 m.) verslumo įgūdžių vystymui ir
taikymui
* 9 mėnesių pilotinė neformaliojo ugdymo programa mokyklinio amžiaus jaunimo grupėms

http://ec.europa.eu/programmes/eras
mus-plus/projects/eplus-project-detailspage/?nodeRef=workspace://SpacesSto
VšĮ „Sveikatingumo
re/84cd9fe6-0e89-474b-9f2a7e2ed973b8d1
idėjos“

Vladas Polevičius,
v.polevicius@gmail.com

Making good deeds
2014 profitable

* jaunų socialinių verslų interneto platforma
* metodika darbui su jaunais žmonėmis socialinio verslumo srityje Lietuvoje ir Latvijoje
* per projektą sukurtų socialinių verslų kooperatyvai

http://ec.europa.eu/programmes/eras
mus-plus/projects/eplus-project-detailspage/?nodeRef=workspace://SpacesSto
VšĮ „Neformalaus
re/29c17cab-c5e7-46a5-b004f7d22b7813a5
ugdymo namai“

Monika Stankevičiūtė,
nvoavilys@nvoavilys.lt

Six Steps to Global
2015 Citizenship

* Leidinys: raktiniai ateities globalaus piliečio bruožai
* Globalaus pilietiškumo ugdymo struktūra
* Gidas jaunimo darbuotojams, lyderiams ir vadovams
* Mobili aplikacija: 6 žingsniai aktyvaus pasaulinio pilietiškumo link
* Gerosios praktikos aprašas, viešinamas internete

http://ec.europa.eu/programmes/er
asmus-plus/projects/eplus-projectdetailspage/?nodeRef=workspace://Spaces
Store/8acb3053-dd4b-463a-830e- VšĮ „Pasaulio piliečių
a19a6a52c0d7
akademija“

Indrė Augutienė,
indre@pasauliopilietis.lt

Darbo su jaunimu plėtra

* Minkštųjų įgūdžių per informacines ir komunikacijos technologijas ugdymo
metodologija ir mokymo planas
2015 Competitive European Youth * Mokymo kursai internetu keturiomis kalbomis

2015 Trusted Badge Systems

* Kompetencijų sistema, skirta neformaliojo ugdymo programoms ir darbo rinkai,
* atvirųjų ženkliukų sistema jaunų žmonių neformaliojo mokymosi rezultatams
pripažinti,
* darbdavių pripažinta ženkliukų sistema taip siekiant neformaliojo ugdymo pripažinimo,
* įrankiai, įgalinantys jaunus žmones savarankiškai valdyti neformaliojo okymosi
įrodymus
(mobilioji aplikacija, mokymosi rezultatų dosjė).

* Pabėgėlių integracijos per darbą su jaunimu tyrimas ir metodologija jaunimo
organizacijoms,
* Pilotinė pabėgėlių integracijos per darbą su jaunimu programa Lietuvoje ir Latvijoje,
* Tarptautinis socialinio verslo konkursas pabėgėlių integracijai gerinti,
* Integracijos gerinimo ženklelis / akreditacija organizacijoms įtraukiančioms pabėgėlius,
2016 Together: Refugees & Youth * Internetinė platforma skirta integracijos gerinimo resursų ir naujienų platinimui

Organizacija

Kontaktai

Projekto rezultatai

http://ec.europa.eu/programmes/er
asmus-plus/projects/eplus-projectdetailspage/?nodeRef=workspace://Spaces
Store/a37fa300-36d9-447f-8912Asociacija „Viešieji
Laura Grinevičiūtė,
e36d934bdc33
interneto prieigos taškai“ laura@vipt.lt

http://ec.europa.eu/programmes/er
Lietuvos neformaliojo
asmus-plus/projects/eplus-projectugdymo asociacija
detailspage/?nodeRef=workspace://Spaces
Store/23ca2bb0-4649-4aa6-9321a7498f4b91b1

Laimonas Ragauskas,
laimis001@gmail.com

http://ec.europa.eu/programmes/eras
Asociacija „Aktyvus
mus-plus/projects/eplus-project-detailsjaunimas“
page/?nodeRef=workspace://SpacesSto
re/6917ee40-0ff5-4ed4-8554e60eef417330

Gediminas Kondrackis,
info@activeyouth.lt

2016 Futurepreneurs

* Išankstinio verslumo skatinimo metodika ir programa, remiantis verslo darnumo
principais (Futurepreneurs),
* Mokymai „Futurepreneurs“ Lietuvoje ir Lenkijoje jaunimo verslumo įgūdžiams skatinti,
* 30 verslo remiantis darnumo principais atvejų pristatymas 150 jaunų žmonių viso
projekto metu,
* Tarptautiniai gerosios praktikos mokymai jaunimo organizacijų atstovams šalims
partnerėms (Lenkijoje).

* Paruošta analizės, skirtos įvertinti vykdytų programų/ priemonių/ veiksmų veiksmingumą
jaunimo išorinei ir/ arba vidinei migracijai/ arba reemigracijai reguliuoti, atlikimo metodologija;
* 6 programų/ priemonių/ veiksmų (po 2 Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje), vykdytų nacionaliniu
ir/ arba vietos lygmeniu veiksmingumo 3 analizės (lietuvių, latvių ir lenkų kalbomis);
* Detalus jaunimo tyrėjų veiklų,kurios projekto metu būtų vykdomos Lietuvoje, Latvijoje ir
Lenkijoje, aprašymas (5 veiklos);
* Pasirašyti ne mažiau kaip trejus metus trunkantys 3 bendradarbiavimo susitarimai tarp politikų,
praktikų ir jaunimo tyrėjų Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje;
* Analizė, skirta įvertinti projekto metu jaunimo tyrėjų sutartų ir detaliai aprašytų 5 veiklų
įgyvendinimo partnerių šalyse praktiką;
* Atlikti 3 nacionalinių/ vietos lygmens lygmeniu vykdytų programų/ priemonių/ veiksmų, skirtų
jaunimo išorinei ir/ arba vidinei migracijai/ arba reemigracijai reguliuoti, metinių ataskatų
įvertininimai;
* Parengtos rekomendacijos kitiems ES jaunimo tyrėjams dėl galimų veiksmų, skirtų užtikrinti
sėkmingą bendradarbavimą tarp politikų, praktikių ir tyrėjų;
* Suorganizuota po 2 nacionalinio lygmens seminarus Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje (iš viso 120
Baltic youth research(ers) up- dalyvių);
graded: long term impact on * Suorganizuoti 2 mokymai (iš viso 39 dalyviai);
* Suorganizuota tarptautinė projekto baigiamoji konferencija Lietuvoje (100 dalyvių).
2016 youth field

Media Literacy and Critical
2016 Thinking in Youth Work

* Perimta užsienio partnerių geroji patirtis kritinio mąstymo ir medijų informacinio
raštingumo srityje;
* Pasitelkiant tarptautinį bendradarbiavimą sukurta kritinio mąstymo ir informacinio
raštingumo metodika jauniesiems žurnalistams;
* Paruošta kritinio mąstymo ir informacinio raštingumo ugdymo programa, kuri atitiktų
neformaliojo ugdymo krepšeliui keliamus reikalavimus.

Viešoji įstaiga

http://ec.europa.eu/programmes/eras
„Saulėtekio slėnis“
mus-plus/projects/eplus-project-detailspage/?nodeRef=workspace://SpacesSto
re/48a072b6-37b1-4a01-a77b8083d91e9d4c

Laurynas Braškus,
laurynas.braskus@sunrisevall
ey.lt

Viešoji įstaiga „Politikos
tyrimų ir analizės
institutas“

http://ec.europa.eu/programmes/er
asmus-plus/projects/eplus-projectdetailspage/?nodeRef=workspace://Spaces
Store/3d95a9a7-ead5-4f04-a0492efc282fa65d

Marius Ulozas,
marius.ulozas@gmail.com

http://ec.europa.eu/programmes/eras
mus-plus/projects/eplus-project-details- Nacionalinis socialinės
page/?nodeRef=workspace://SpacesSto integracijos institutas
re/0e5dcf68-c63f-4bf5-850b1029911a87f8

Neringa Jurčiukonytė,
neringa@zmogui.lt

