
Eil. 

Nr.
Projekto numeris PIC Organizacija Organizacijos adresas Projekto pavadinimas Santrauka

Skiriama 

dotacija

1 2019-1-LT01-KA104-060189 943387081

Klaipėdos regos ugdymo 

centras Baltijos pr. 31, Klaipėda

Asmenų su regos negalia socialinės 

ir kultūrinės integracijos aspektai

Klaipėdos regos ugdymo centras planuoja savo darbuotojų – tiflopedagogų, neformaliojo ugdymo 

mokytojų ir socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą organizacijose, kuriose yra vykdomas 

neregių švietimas arba yra jiems pritaikytos sąlygos. Projekte siekiama užmegzti 

bendradarbiavimo ryšius su institucijomis, kurios dirba šioje srityje, ir stiprinti darbuotojų 

gebėjimus aklųjų ir silpnaregių mokyme taikyti naujus pažangius IT metodus, tobulinti užsienio 

k., technologinę kultūrą ir socialinius gebėjimus. 16 620,00

2 2019-1-LT01-KA104-060205 913905871

Ignalinos rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka Atgimimo g. 20, Ignalina

Sociokultūrinės atskirties mažinimas 

Ignalinos rajone, remiantis Italijos 

patirtimi.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, konsorciume su Ignalinos rajono savivaldybės 

administracija ir Ignalinos trečiojo amžiaus universitetu parengė bendrą projektą, kuriuo siekiama 

mažinti vyresnio amžiaus žmonių sociokultūrinę atskirtį Ignalinos rajone.

Pagrindiniai projekto tikslai:

- susipažinti su skirtingų kultūros, vietos savivaldos įstaigų, bendruomenių, Trečiojo amžiaus 

universitetų veiklomis, aktyvinant konsorciumo narių bendradarbiavimą kultūros ir mokymosi 

visą gyvenimą srityse Ignalinos rajone;

- įvertinti kitų šalių viešojo sektoriaus ir bendruomenių potencialą, siejant jį su Ignalinos rajono 

kultūros ir savivaldos įstaigų patirtimi ir problemomis;

- pritaikyti galimas naujas iniciatyvas rajono įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose. 

43 352,00

3 2019-1-LT01-KA104-060241 942527952

Šiaulių suaugusiųjų 

mokykla Žemaitės g. 83 A, Šiauliai

Skaitmeninių kompetencijų dialogas: 

andragogai - ugdytiniai

Šiaulių suaugusiųjų mokykla rengia projektą mokytojų skaitmeninių kompetencijų ugdymui. 

Planuojama, kad projekto metu įgyti įgūdžiai ir kompetencijos suteiks galimybę keisti ugdymo 

procesą, didinant skaitmeninių priemonių ir aplinkų naudojimą, kuriant ugdymo turinį paremtą 

skaitmeninėmis formomis. Projekte numatoma, kaip įgytos skaitmeninės kompetencijos bus 

įgyvendintos mokyklos mokytojų pamokose. Laukiamas rezultatas, kad nemažiau kaip 90 % 

andragogų naudotų skaitmenines aplinkas, skaitmeninį turinį (interaktyvias mokymo priemones) 

bent kartą per savaitę ir nemažiau kaip 80 % andragogų gebėtų kurti skaitmeninį ugdymo turinį. 16 136,00

4 2019-1-LT01-KA104-060251 902179056

Socialinės ir emocinės 

komunikacijos centras

Rugiagėlių g. 30E-2, 

Vilnius

Socialinio ir emocinio intelekto 

tobulinimas – naujos žinios vyresnio 

amžiaus žmonių mokymui

Socialinės ir emocinės komunikacijos centras projekto tikslu nusimato -  padėti įgyti socialinio ir 

emocinio intelekto žinių vyresnio amžiaus žmonių mokymo ir švietimo srityje aktyviai veikiančių 

institucijų suaugusiųjų mokytojams ir taip pagerinti savo edukacinių veiklų kokybę. Projekto 

konsorciumo partneriai - Lietuvos regionų bibliotekininkų asociacija ir Utenos trečiojo amžiaus 

universitetas.

11 664,00

5 2019-1-LT01-KA104-060284 923579196

Liudviko Rėzos kultūros 

centras L. Rėzos g. 8, Neringa

Liudviko Rėzos kultūros centro 

edukacinės ir projektinės veiklos 

tobulinimas

Projektą rengia Neringos miesto Liudviko Rėzos kultūros centras, ketindamas atnaujinti centro 

edukacines veiklas, atsižvelgiant į visuomenės senėjimą. Projektu siekiama atnaujinti centro 

siūlomas edukacines veiklas, įgyti andragoginės patirties, sužinoti apie edukacijas senjorams bei 

plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą ir projektinę veiklą. 14 142,00

6 2019-1-LT01-KA104-060305 901714232

Marijampolės 

suaugusiųjų mokymo 

centras Parko g. 9, Marijampolė

Suaugusiųjų socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymas: kaip 

palengvinti nuteistųjų mokymąsi

Projektą rengia Marijampolės suaugusiųjų švietimo centras, kurio didžiąją dalį besimokančiųjų 

sudaro Marijampolės pataisos namų nuteistieji. Strateginis projekto tikslas: sudaryti sąlygas 

Centre besimokantiems nuteistiesiems įgyti ir naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, 

padedančius patirti sėkmę mokymosi procese ir gyvenime, kuriančius darnius tarpusavio santykius 

bendruomenėse ir stiprinančius atsakingą elgesį visuomenėje. Projekto metu ketinama parengti 

medodinių rekomendacijų rinkinį bei surengti baigiamąją projekto konferenciją įgytai patirčiai 

skleisti. 49 016,00

2019 m. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų KA104 projektų sąrašas   



7 2019-1-LT01-KA104-060307 948452421

Valstybės institucijų 

kalbų centras Vilniaus g. 39, Vilnius

21 amžiaus kompetencijos 

moderniam kalbų mokymui 

Paraišką teikia valstybės institucijų kalbų centras, teikiamo projekto tikslas yra sudaryti galimybę 

organizacijos darbuotojoms patobulinti savo profesines, IKT kompetencijas įvairiose Europos 

Sąjungos valstybėse.

11 790,00

8 2019-1-LT01-KA104-060309 910740179

Šiauliu r. švietimo 

pagalbos tarnyba

V. Dambrausko g. 17-2, 

Kuršėnai

Išradingi darbuotojai - išradingi 

senjorai!

Projektą rengia Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba, kuruojanti Trečiojo amžiaus universitetą 

(TAU) rajone. Projekto ir vizitų tema yra TAU tarptautiškumo didinimas rajone bei naujų, 

inovatyvių žinių įgijimas senjorų sveikos gyvensenos didinimui. Planuojama, kad įgyvendinus šį 

projektą bus realizuoti inovatyvesni  būdai įtraukti vyresnio amžiaus žmones į aktyvų ugdymosi 

procesą. 30 288,00

9 2019-1-LT01-KA104-060333 946329867

Jonavos suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras

J. Basanavičiaus g.7, 

Jonava Suaugusiųjų švietimo tobulinimas

Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro teikiamo projekto tikslas – stiprinti centro 

darbuotojų kompetencijas, padėsiančias modernizuoti centro veiklą, tobulinti kolegialų grįžtamąjį 

ryšį bei ugdyti moksleivių socialinius emocinius gebėjimus. 

17 791,00

10 2019-1-LT01-KA104-060344 946481769

Vilniaus suaugusiųjų 

mokymo centras Vykinto g. 11, Vilnius

Edukacinių aplinkų, skatinančių 

suaugusiųjų mokymąsi ir mažinančių 

atotrūkį, plėtojimas 

Paraišką teikiantis Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras projektu siekia skleisti projekto metu 

įgytą gerąją patirtį centro mokytojams, integruoti perimtus inovatyvius ir kūrybiškus edukacinių 

aplinkų kūrimo būdus į formalųjį ir neformalųjį ugdymo procesą; Plėtoti edukacines aplinkas ir 

darbą su pažangiomis IKT, skatinančias suaugusiųjų mokymąsi ir mažinančias atotrūkį; Vykdyti 

mokymuose įgytų įgūdžių ir kompetencijų sklaidą vaizdo konferencijose ir (ar) seminaruose 

centro/miesto/šalies suaugusiųjų švietėjams, siekiant tęsti, užmegzti ir puoselėti ryšius su 

socialiniais partneriais.

7 708,00

11 2019-1-LT01-KA104-060355 944726166

Vilniaus „Židinio“ 

suaugusiųjų gimnazija Algirdo g. 23A, Vilnius Versli gimnazija

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos teikiamo projekto tikslas yra pagerinti ugdymo proceso 

kokybę, pasitelkiant naujausias metodikas, išlaisvinančias kūrybingumą, skatinančias verslumą bei 

taikančias inovacinį patirtinį mokymąsi. Projekto „Versli gimnazija“ metu gimnazijos mokytojai 

bei administracijos darbuotojai tobulins savo kultūrines, kalbines bei profesines kompetencijas 

apie verslumą ir karjeros ugdymą. Tikimasi, kad projektu savo Ugdymo karjerai kompetenciją 

patobulins klasių vadovai bei administracijos atstovas, atsakingas už Ugdymą karjerai. Seminaro 

laukiamas rezultatas – įvairesnės ir kokybiškesnės Ugdymo karjerai veiklos gimnazijoje.

15 796,00

12 2019-1-LT01-KA104-060360 925375248 Telšių švietimo centras S. Daukanto g. 35, Telšiai

Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų 

gebėjimų tobulinimas remiantis 

Vokietijos patirtimi

Pareišką teikia konsorciumas, kurios nariai yra: Telšių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyrius; Telšių švietimo centras; Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba; 

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka; Žemaičių muziejus „Alka“; 

Telšių socialinių paslaugų centro globos centras; Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras; Telšių suaugusiųjų mokykla; Telšių dailės mokykla; Asociacija „Vokiečių kalbos ir 

kultūros draugų klubas“; Asociacija „Telšių bičiulių ratas“ . 

Šio projekto pagrindinis tikslas – tobulinti suaugusiųjų švietėjų vadybinius ir bendruosius 

gebėjimus, teikti kokybiškas mokymo(si) suaugusiųjų neformalaus mokymo paslaugas. 

Pagrindiniai laukiami rezultatai – patobulintos dalyvių andragoginės ir bendrosios kompetencijos, 

kalbiniai ir bendražmogiškieji kultūriniai įgūdžiai.

22 867,00

13 2019-1-LT01-KA104-060377 914294647 Kalnuotės bendruomenė

Kalnuotes V kaimas 3A, 

Vilnius r. sav.

Kursai besikuriančioms 

bendruomenėms

Projekto pareiškėjas Asociacija „Kalnuotės bendruomenė“, kartu su konsorciumo partneriais 

Asociacija „Gyvoji planeta“ ir „Lietuvos ekobendruomenių asociacija“ . Mobilumai vyks 

bendruomenių sveikos gyvensenos, ekologijos ir verslumo srityse. Projekto tikslas – pagerinti 

konsorciumo narių kompetencijas, pritaikyti gerąją patirtį konsorciumo narių įstaigose ir, 

remiantis patirtimi, sukurti tvarų bendruomenės veikimo modelį, į pristatyti Lietuvos 

bendruomenėms.

29 751,00



14 2019-1-LT01-KA104-060382 921926510

Sutrikusio intelekto 

zmoniu globos bendrija 

„Vilniaus Viltis“

Vytenio gatvė g. 37, 

Vilnius

Kompetencijų dirbant su proto 

negalia tobulinimas adaptuojant 

Šiaurės ir Vakarų Europos patirtį 

Lietuvoje

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilniaus viltis“ projekto tikslas - nuolat gerinti 

neįgaliesiems teikiamų paslaugų kokybę dalinantis patirtimi, diegiant inovacijas ir mokantis iš 

kolegų Šiaurės ir Vakarų Europoje.

20 148,00

15 2019-1-LT01-KA104-060421 933932879

Moterų informacijos 

centras asociacija MIC

S. Konarskio g. 49 808 

kab., Vilnius

Establishing women support 

helpline/Strengthening Services of 

Women Support Line

Projekto pareiškėjas Moterų informacijos centras planuoja siųsti suaugusiųjų švietėjus į 

mobilumus, kuriais siekama tobulinti darbuotojų kompetencijas IT ir socialinių medijų, taip pat 

tarptautinio bendradarbiavimo srityse taip pat stiprinti organizacijų, dirbančių moterų krizių 

srityje, Europinį tinklą ir taip pasiekti projekto tikslą –  mažinti smurtą prieš moteris ir skatinti 

lyčių lygybę, ypatingai jaunimo tarpe. 

24 756,00

16 2019-1-LT01-KA104-060422 935905568

Pagalbos paaugliams 

iniciatyva Varšuvos g. 4 -1, Vilnius

Globėjų, budinčių globotojų ir įtėvių 

pozityvios tėvystės įgūdžių 

stiprinimas, mokant efektyvių 

ugdymo ir drausminimo metodų

Paraiškos teikėjas Pagalbos paaugliams iniciatyva šiuo projektu siekia: susipažinti su Belgijos 

globos (rūpybos) ir įvaikinimo sistemomis; globos (rūpybos) ir įvaikinimo veiklų organizavimu; 

sužinoti globėjų ir įtėvių parinkimo, veiklos vertinimo būdus ir kriterijus; susipažinti su globėjų ir 

įtėvių pozityvios tėvystės įgūdžių mokymo bei ugdymo metodikomis; išmokti efektyvių ugdymo ir 

drausminimo metodų; susipažinti su Belgijos darbuotojų patirtimi, ugdant globėjus ir įtėvius vaikų 

prieraišumo, saugumo užtikrinimo, socialinės įtraukties temomis; susipažinti su naujomis, 

efektyviomis priemonėmis, skirtomis darbui su suaugusiųjų tiksline grupe (pvz. A-Buddy 

sistema); formuoti pačių darbuotojų pozityvų požiūrį į socialinį darbą bei kelti darbuotojų 

motyvaciją ir pasitikėjimą; susipažinti su kitose šalyse vyraujančia emocine ir kultūrine socialinio 

darbo atmosfera; pagerinti savo užsienio kalbų profesines žinias; tarpkultūrinio bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius.

9 163,00


