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PARAIŠKOS 

*Programa aktyviai veikti pradėjo tik 2018 metų pabaigoje, todėl buvo 
skelbtas vienas paraiškų teikimo terminas 2018 m. spalio 16 d.

ERASMUS+ EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS

GAUTA 
PARAIŠKŲ

LĖŠŲ 
POREIKIS 2019 m.

LĖŠŲ 
POREIKIS 2019 m.

FINANSUOTŲ 
PROJEKTŲ SKAIČIUS

FINANSUOTŲ 
PROJEKTŲ SKAIČIUS

12 557 521,25 EUR 2 257 331,00 EUR

GAUTA 
PARAIŠKŲ

PROJEKTAMS  
SKIRTA 2019 m.

 2 764 208,00 EUR

PROJEKTAMS  
SKIRTA 2019 m.

1 543 117,60 EUR
2018 2019
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Savanoriškos veiklos projektų 

Stažuočių ir įdarbinimo

Solidarumo projektų
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POPULIARIAUSIOS  
PARTNERIŲ ŠALYS

POPULIARIAUSIOS  
2019 TEMOS

1. JAUNIMAS (dalyvavimas, 
darbas su jaunimu,  
jaunimo politika) 

2. ĮTRAUKTIS 

3. SVEIKATINGUMAS

4. KŪRYBIŠKUMAS  
IR KULTŪRA

5. EU PILIETIŠKUMAS, 
SĄMONINGUMAS, 
DEMOKRATIJA

1. BENDRUOMENĖS 
STIPRINIMAS

2. ŠVIETIMAS IR MOKYMAS

3. ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

4. ĮTRAUKTIS

5. DARBAS SU 
JAUNIMU 

ER
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1. ITALIJA

2. RUMUNIJA

3. LENKIJA

4. LATVIJA

5. ISPANIJA

1. ITALIJA

2. UKRAINA

3. ISPANIJA

4. PORTUGALIJA

5. GRUZIJA

PROJEKTAI



VYKDOMA  
PRIEŽIŪRA

ERASMUS+ EUROPOS SOLIDARUMO 
KORPUSAS

Per 2019 m. JTBA 
Kokybės ženklą suteikė

 21 
organizacijai. 

Projektų 
lankymų ir 

patikrų: 

29

Patikrintos 
ataskaitos:

104

Projektų 
lankymų ir 

patikrų: 

5

Patikrintos 
ataskaitos:

1

Organizacijos, norinčios pirmą kartą teikti „Europos solidarumo 
korpuso“ savanoriškos veiklos bei stažuočių ir įdarbinimo projektų 
paraiškas, pirmiausia turi gauti Kokybės ženklą.

Kokybės ženklas yra oficialus patvirtinimas, jog organizacija 
atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi 
organizuoti kokybiškas veiklas jauniems žmonėms. Jį suteikia 
arba nesuteikia Nacionalinė agentūros atstovai, apsilankę 
organizacijoje ir įvertinę įvairius veiksnius.



FINANSUOTŲ  
PROJEKTŲ 
ŽEMĖLAPIAI

Kretingos
r. sav.Palangos

sav.

Klaipėdos
m. sav.

Klaipėdos
r. sav.

Neringos 
sav.

Šilutės 
r. sav.

Pagėgių
sav.

Tauragės
r. sav.

Šilalės
r. sav.

Rietavo
r. sav.

Plungės
r. sav. Telšių

r. sav.

Skuodo
r. sav.

Mažeikių
r. sav.

Akmenės
r. sav. Joniškio

r. sav.

Pakruojo
r. sav.

Šiaulių
r. sav.

Kelmės
r. sav.

Radviliškio
r. sav.

Raseinių
r. sav.

Jurbarko
r. sav.

Šakių
r. sav.

Vilkaviškio
r. sav.

Kazlų Rūdos
sav.

Marijampolės
sav.

Kalvarijos
sav.

Druskininkų
sav.

Trakų
r. sav.

Birštono
sav.

Prienų 
r. sav.

Kauno 
m. sav.

Kauno 
r. sav.

Jonavos
r. sav.

Ukmergės
r. sav.

Ukmergės
m. sav.

Molėtų
r. sav.

Švenčionių
r. sav.

Ignalinos
r. sav.

Utenos
r. sav.

Zarasų
r. sav.

Rokiškio
r. sav.

Kupiškio
r. sav.

Biržų
r. sav.

Pasvalio
r. sav.

Panevėžio
r. sav.

Kėdainių
r. sav.

Panevėžio
m. sav.

Anykščių
m. sav.

Anykščių
r. sav. Visagino

m. sav.

Elektrėnų
sav.

Lazdijų
r. sav.

Varėnos
r. sav.

Šalčininkų
r. sav.

Vilniaus
m. sav.

Vilniaus
r. sav.

Širvintų
r. sav.

Kaišiadorių
r. sav.

Alytaus
r. sav.

Alytaus
m. sav.

Šiaulių
m. sav.

Vilnius

11
3

11
3
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2

1

2
2
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1
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3

3

2
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12018 m. 2019 m.
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DALYVIAI
ERASMUS+ EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS

2019 m. 
bendras 
projektų 
dalyvių 
skaičius – 
6205

Mažiau 
galimybių 
turintys 
dalyviai – 
2289

Mažiau 
galimybių 
turintys 
dalyviai – 
84

2019 m. 
bendras 
projektų 
dalyvių 
skaičius – 
332

Šiuo metu esame  
13 vietoje iš 28 pagal 
užsiregistravusiųjų 
skaičių.  

*2020.01.13 duomenimis

Spanish

Italian

French

German

Portuguese

British

Belgian

Romanian 

Greek

Polish

Hungarian

Dutch

Lithuanian

Austrian

Czech

Bulgarian

Latvian

Slovak

Swedish

Irish

Croatian

Danish

Estonian

Finnish

Slovanian

Cypriot

Maltese

Luxembourger

23 291

21 061

17 857

12 742

7 738

5 031

4 610

4 436

4 134

4 105

3 092
2 495

2 211

2 198

2 114

2 114

1 898

1 809

1 799

1 534

1 480

1 329

1 219

1 178

1 099

621

258
236

Iš viso 

188 735

Tarptautinėje norinčių 
dalyvauti programoje 

asmenų duomenų bazėje 
užsiregistravę:



MOKYMO 
RENGINIAI
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra suteikia galimybę Lietuvos 
jaunimo srities atstovams dalyvauti tarptautiniuose mokymosi renginiuose 
užsienyje, organizuoja tarptautinius renginius Lietuvoje ir mokymo seminarus į 
Lietuvą tarptautinės savanorystės projektams atvykusiems užsieniečiams. 

Siekiama, kad šios veiklos prisidėtų prie Programų projektų kokybės gerinimo, 
atspindėtų darbo su jaunimu Europoje realijas, skatintų mažiau galimybių turinčio 
jaunimo įsitraukimą. 

Šis bendradarbiavimas 
vertingas europinių vertybių – 
tolerancijos, kultūrų dialogo, 
savanorystės ir neformaliojo 
ugdymo principų – sklaidai.

ERASMUS+ EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS

Siuntėme  

91 

dalyvį į 

49 

tarptautinius 
renginius 
užsienio 
šalyse.

Surengėme
 
7 

mokymo 
renginius 
Lietuvoje

 
129 

dalyviams.

Siuntėme 
 

19 

dalyvių į
 
9 

tarptautinius 
renginius 
užsienio 
šalyse.

Surengėme

 23 

mokymo 
renginius 
Lietuvoje 

388 

dalyviams.

Vyko 

9 

mokymai 
atvykusiems 

tarptautiniams 
savanoriams.

Vyko 

9 

savanorystės vidurio 
į(si)vertinimo seminarai 

tarptautiniams 
savanoriams. 

MOKYMO 
RENGINIAI



RENGINIAI
2019 metais Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra dalyvavo ir atstovavo programoms tokiuose 
renginiuose kaip: studijų ir karjeros mugė „Studijų regata“, tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda 
„Studijos“, diskusijų festivalis „Būtent!“, bėgimo maratonas „We Run Vilnius 2019“ ir kt. 

Įvairių renginių metu buvo pristatomos abiejų Programų galimybės atsižvelgiant į auditoriją. 

Renginiai, kuriuose pristatyta „Erasmus+“ programa: Renginiai, kuriuose pristatytas „Europos solidarumo korpusas“:

ERASMUS+ EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS

Renginių 
skaičius: 

27

Dalyvių 
skaičius: 

41 619

Renginių 
skaičius: 

36

Dalyvių 
skaičius: 

41 181



EUROPOS  
JAUNIMO SAVAITĖ
Balandžio 25 – gegužės 2 dienomis Lietuvoje buvo minima jau devintoji Europos jaunimo 
savaitė, skirta temai „Demokratija ir aš“. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, vyko renginiai, 
skirti didinti jaunų žmonių įsitraukimą į sprendimų priėmimą. Jaunimo savaitės metu įvyko  
2 nacionaliniai ir 32 renginiai savivaldybių lygmeniu.

Savivaldybėse jaunuoliai   
susitiko su vietos valdžia

Jaunimo lyderiai kvietė savo 
savivaldybių atstovus, sprendimų 
priėmėjus pokalbiui „Prie arbatos“ ir 
diskutavo jų vietos bendruomenėms 
aktualiomis temomis. 

Organizuodamas renginius jaunimas 
siekė užmegzti dialogą su vietos 
valdžia  – parodyti susirūpinimą 
matomomis problemomis ir išreikšti 
norą dalyvauti ieškant jų sprendimų.

Renginiuose dalyvavo 489 jauni žmonės 
ir 174 sprendimų priėmėjai, taip pat 
sulaukta svečių. Bendras dalyvių 
skaičius siekė 726.

Pasiekti rezultatai Europos  
jaunimo savaitės 2019 metu

Uždarymo renginio metu buvo įrašyta 
tinklalaidė, kurioje žurnalistas Karolis 
Vyšniauskas kalbino renginio dalyvius 
apie jauno žmogaus dalyvavimą politinių 
sprendimų priėmime, jaunimo galimybes 
prisijungti prie politinių judėjimų, dalyvių 
nuomonę apie švietimo sistemą ir jos 
ateitį bei apie netradicinio ugdymo 
perspektyvas.

Kviečiame pasiklausyti 
tinklalaidės čia:  
https://nanook.lt/
podcast/jaunuju-
aktyvistu-balsas/

SAVIVALDYBĖS, prisijungusios prie 
„Europos jaunimo savaitės 2019“

ĮSITRAUKUSIŲ, iš kurių  
489 aktyvūs jaunuoliai

• dialogo tarp valdžios atstovų ir  
jaunimo gerinimas

• jaunuolių įsidarbinimo galimybės
• žmonių užimtumas regionuose
• švietimas ekologijos tema

PAGRINDINĖS APTARTOS TEMOS:

RENGINIAI, kuriuose 
jaunimas susitiko su 
vietos valdžia

32
32726

https://nanook.lt/podcast/jaunuju-aktyvistu-balsas/
https://nanook.lt/podcast/jaunuju-aktyvistu-balsas/
https://nanook.lt/podcast/jaunuju-aktyvistu-balsas/


JAUNIMO DIALOGO 
PROJEKTŲ PAVYZDŽIAI

„Žinau, ką renku“ „Socialinis sufleris“

APIE PROJEKTĄ 
„Žinau, ką renku“ – tai 
nešališkas politinės erdvės 
stebėsenos tinklas, kurį 
sudaro keli šimtai jaunų 
žmonių iš įvairių Lietuvos 
miestų ir miestelių. 

Prieš 2019 metais 
vykusius savivaldos 
rinkimus,  „Žinau, ką renku“ 
tinklas suorganizavo 84 
debatus visoje Lietuvoje, 
kuriuose dalyvavo per 
dešimtį tūkstančių 
žmonių, o dar keli šimtai 
tūkstančių stebėjo 

tiesiogines transliacijas 
socialiniame tinkle 
Facebook. 

KOKIĄ NAUDĄ IR  
KAM PROJEKTAS KURIA? 
Šis projektas didina 
jaunų žmonių 
domėjimąsi politika, ugdo 
sąmoningumą ir skatina 
suvokimą, kad jie gali 
prisidėti prie demokratinių 
procesų stiprinimo.

Stiprėjanti debatų ir 
politinių diskusijų kultūra 
regionuose atneša naudą 
ir visai bendruomenei, 
nes skatina politikų 
atskaitingumą.

Daugiau informacijos  
www.zinaukarenku.lt

APIE PROJEKTĄ
„Socialinis sufleris“ – 
tai projektas, skirtas 
bendruomenėms telkti ir 
jaunimo iniciatyvoms skatinti.

Projekte 2019 m. dalyvavo 
jaunimas iš dešimties 
savivaldybių  – jie siekė 
išsiaiškinti, kokių pokyčių 
reikia vietos bendruomenėse 
(organizavo bendruomenės 
narių apklausas, vykdė 
individualius pokalbius ir 
tyrimus), vėliau ieškojo 
sprendimų nustatytiems 

bendruomenės poreikiams 
patenkinti ir stengėsi idėjas 
įgyvendinti.

KOKIĄ NAUDĄ IR  
AM PROJEKTAS SUKŪRĖ?
Jaunimas tobulino darbo 
komandoje, sprendimų priėmimo 
įgūdžius, susipažino su jaunimo 
politikos įgyvendinimu vietos 
lygmenyje. 

Bendruomenės džiaugėsi 
padidėjusiu jaunimo aktyvumu, 
iniciatyvomis, pavyzdžiui, projekto 
metu buvo išrinkta nauja mokinių 
taryba, sukurta Facebook grupė „Ką 
veikti Alytuje“, organizuoti renginiai 
senjorams, sukurta nuotykių trasa 
neįgaliesiems ir pan. 

Daugiau informacijos  
www.socialinis-sufleris.lt

http://www.zinaukarenku.lt
http://www.socialinis-sufleris.lt


VIEŠINIMAS  
NUOSAVAIS KANALAIS
Informacijos apie Programas sklaida vyksta keliais keliais kanalais – tinklalapiais, socialinėmis medijomis, 
naujienlaiškiais – siekiant skirtingų tikslų ir orientuojantis į skirtingas auditorijas.

48 314
unikalūs lankytojai

20 002 
unikalūs lankytojai

3072
unikalūs lankytojai

322 532
puslapių peržiūros

79 952
puslapių peržiūros

13 623
puslapių peržiūros

Veiklus jaunimas

Naujienlaiškiai

2018: 9638 gerbėjai

2018: 141 – pranešimai

2019: 125 pranešimai

2019: 10 168 gerbėjai

2018: 446 sekėjai

2019: 610 sekėjų

_jtba_

ERASMUS+ 
2019 m. buvo išsiųsta 13  
„Erasmus+“ jaunimo srities 
naujienlaiškių. Jais informuota 
apie artėjančius tarptautinius 
mokymo renginius, paraiškų dėl 
projektų finansavimo teikimo ter-
minus ir pan. Kryptingai dirbant 
su naujienlaiškiais, matomas 
asmenų, ateinančių į svetainę 

per naujienlaiškius, skaičiaus 
augimas. Kitais metais puslapis 
bus atnaujintas  – taps pato-
gesnis, patrauklesnis vartotojui, 
jame bus atnaujinta galimybė 
prenumeruoti naujienlaiškį, todėl 
tikimasi tiek pritraukti daugiau 
lankytojų, tiek padidinti naujien-
laiškio kontaktų bazę.

EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS

2019 m. svetainėje www.solidarumokorpusas.lt 
buvo įdiegta galimybė lankytojams užsipre-
numeruoti „Europos solidarumo korpuso“ 
naujienlaiškį. Per 2019 metus buvo renkama 
kontaktų bazė. Naujienlaiškį užsiprenume-
ruojantys skaitytojai turi galimybę pasirinkti, 
kokią informaciją nori gauti elektroniniu paštu: 
skirtą tik jaunimui (apie gerąsias patirtis, 

programos teikiamas galimybes ir kt.), organi-
zacijoms (informuojant apie paraiškų teikimo 
terminus, programoje teikiamus prioritetus, 
mokymus ir kt.) bei skirtą ir jaunimui, ir 
organizacijoms (norintiems gauti visą kuriamą 
turinį). Tokiu būdu naujienlaiškio prenumerato-
riai gaus mažesnį informacijos kiekį, tačiau tik 
tą, kuris aktualus jiems.

http://www.solidarumokorpusas.lt


RYŠIAI SU  
ŽINIASKLAIDA
2019 m. buvo siunčiami pranešimai žiniasklaidai, inicijuojamos publikacijos, 
teikiama informacija, dalyvaujama laidose.

Taip pat Delfi.lt buvo 
išpublikuotas JTBA 
paruoštas tekstas apie 
„Europos solidarumo 
korpuso“ programos 
2018 m. rezultatus.

0,25 
papildomo 
konkursinio  

balo už 
savanorystę!

Skaitomiausio Lietuvoje 
internetinio dienraščio Delfi.
lt skiltyje Delfi.tv buvo 
išpublikuota internetinė 
laida „EPulsas“, kurioje 
dalyvavo ir apie „Erasmus+“ 
jaunimo srities bei „Europos 
solidarumo korpuso“ 
galimybes pasakojo JTBA 
direktorė Guoda Lomanaitė. 

Taip pat buvo išpublikuotas JTBA 
parengtas pranešimas apie savanorę, 
pasinaudojusią galimybe gauti papildomą 
ketvirtį balo stojant į aukštąją mokyklą:



RYŠIAI SU  
ŽINIASKLAIDA

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS
Kiekvieną dieną gaunamomis 
monitoringo ataskaitomis 
pateikiama informacija 
apie Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūros, 
jos administruojamų ES 
programų „Erasmus+“ ir 

„Europos solidarumo korpuso“ 
atspindėjimą nacionalinėje, 
regioninėje spaudoje, interneto 
žiniasklaidoje bei radijo ir 
televizijos kanalais. 

Nustatyta, jog per 2019 m. 
žiniasklaidoje (daugiausiai 
interneto žiniasklaidoje ir 

regioninėje spaudoje) paskelbti 
470 pranešimų apie „Erasmus+“ 
ir „Europos solidarumo korpusą“.

Apibendrinant visų metų 
žiniasklaidos monitoringą  – 
pastebima, jog projektų 
įgyvendintojai, dalyviai skiria 
daugiau dėmesio viešinimui 

– dalijimuisi savo patirtimi. 
Tačiau tam, kad tekstai būtų 
patrauklesni, įdomesni platesnei 
auditorijai, jais būtų kuriamas 
atpažįstamumas – reikalingos 
Agentūros viešinimo gairės, 
mokymai. Į tai ir bus daugiau 
orientuojasi 2020 m.  



JTBA ATSTOVAI
KONSULTANTAI 
Tai jaunimo darbuotojai, organizacijų lyderiai ar kiti asmenys, savanoriškais pagrindais teikiantys konsultacijas 
individualiems asmenims, jaunimo grupėms, bendruomenėms, įvairaus tipo organizacijoms „Erasmus+“ jaunimo srities 
ir „Europos solidarumo korpuso“ projektų rengimo bei įgyvendinimo klausimais visoje Lietuvoje.

Šiuo metu konsultantų tinklą sudaro 16 narių. 

2019 m. konsultantai:

konsultavo 

1926  
jaunų 

žmonių;

konsultavo 

50
jaunimo  
grupių;

konsultavo 

51  
jaunimo ar su 

jaunimu dirbančią 
organizaciją;

palydėjo 

16 
projektų;

suorganizavo

 50 
informacinių 

renginių.



JTBA ATSTOVAI

„ROLE MODELS“ TINKLAS
Tai buvusius tarptautinius savanorius vienijantis tinklas, kurio nariai 
dalijasi savo patirtimi ir įspūdžiais su jaunimu visoje Lietuvoje.

2019 m. įvyko 22 pristatymai 
įvairaus profilio organizacijose 
(daugiausia ugdymo įstaigose, 
AJC) ir renginiuose.

Aktyvią „Role 
models“ veiklą 
vykdo 15 buvusių 
savanorių. 



JTBA ATSTOVAI

MOKYMO VADOVŲ TINKLAS
Tai pagal kompetencijas atrinkti ir suburti asmenys, padedantys JTBA 
organizuoti, įgyvendinti ir įvertinti įvairius mokymus, renginius, susijusius su 
„Erasmus+“ jaunimo sritimi ir „Europos solidarumo korpusu“.

Šiuo metu mokymo 
vadovų tinklą sudaro 
16 narių. 

2019 m. mokymo vadovai dirbo 34 
mokymuose ir renginiuose – padėjo JTBA 
organizuoti bei įgyvendinti „Europe Goes 
Local“, „Keep it Real“, „Cross-over“, „Europos 
jaunimo savaitę“, Rytų partnerystės jaunimo 
forumą, vedė mokymus tarptautiniams 
savanoriams, organizacijoms, dirbančioms su 
mažiau galimybių turinčiu jaunimu ir t.t.



BENDRADARBIAVIMAS 
SU RYTŲ PARTNERYSTĖS 
ŠALIMIS

TOP 3 ŠALYS

Ukraina

Gruzija
Armėnija

12 3

Per metus finansuojami projektai su 
Rytų partnerėmis šalimis 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

 37

 35

 19



4-ASIS RYTŲ  
PARTNERYSTĖS  
JAUNIMO FORUMAS

RENGINIU SIEKTA:

2019 metais birželio 17-20 d. Vilniuje įvyko 

4-asis Rytų partnerystės jaunimo forumas tema 

„Kritinio mąstymo ugdymas per medijų raštingumą 

ir aktyvų dalyvavimą“.

Į jį susirinko  

220 dalyvių. 

Kviečiame susipažinti su 4-ojo Rytų partnerystės jaunimo forumo renginio ataskaita ir 

dalyvių parengtu manifestu. 

• pažymėti 10-ąsias Europos Sąjungos ir 
Rytų partnerystės šalių bendradarbia-
vimo metines, atkreipti dėmesį į poveikį 
ir pasiekimus;

• suteikti jauniems žmonėms galimybę 
prisidėti prie didelės svarbos 
diskusijų apie ES ir Rytų partnerystės 
šalių bendradarbiavimo viziją ir 
perduoti jų nuomonę 2020 m. Rytų 
partnerystės aukščiausiojo lygio 
susitikimo dalyviams;

• paskatinti diskusijas ES ir Rytų partne-
rystės šalių lygmeniu apie besikeičian-
čius jaunimo politikos iššūkius  – jaunų 
žmonių kritinio mąstymo ugdymą, 
medijų raštingumą ir aktyvaus dalyva-
vimo skatinimą;

• skatinti ES ir Rytų partnerystės šalių 
jaunų žmonių, jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių, jaunimo politiką įgyvendi-
nančių organizacijų bendradarbiavimą, 
gerosios patirties mainus. 

https://eap2019.lt/new/the-report-of-the-4th-eastern-partnership-youth-forum-is-published/


BENDRADARBIAVIMAS  
SU KITŲ ŠALIŲ AGENTŪROMIS

PROJEKTAS „EUROPE GOES LOCAL“

Nuo 2016 m. birželio 1 d. JTBA kartu su dar 21 
nacionaline agentūra iš įvairių šalių, vykdo projektą, 
kuriuo siekiama paskatinti kokybinius pokyčius darbe 
su jaunimu vietos lygmeniu - „Europe goes local“. 
Lietuvoje projekto tikslinė grupė yra programoje 
„Erasmus+“ nedalyvaujančios savivaldybės.

Balandžio 8–12 d. Vilniuje vyko pažintinis vizitas, 
skirtas pasidalinti Lietuvos gerosiomis jaunimo 
politikos praktikomis. Jame dalyvavo Kroatijos ir 
Latvijos atstovai.

PROJEKTAS „EUROPEAN ACADEMY  
ON YOUTH WORK“

Projektą įgyvendina Slovėnijos, Vokietijos, 
Italijos, Belgijos, Suomijos, Lietuvos naciona-
linės agentūros, European Union and Council 
of Europe partnership on youth ir SALTO Co-
operation and Training atstovais. Akademija 
koncentruojasi į darbo su jaunimu naujoves, 
inovacijas ir gerąsias praktikas šioje srityje, 
bei darbo su jaunimu politiką. JTBA buvo 
šios akademijos iniciatorė ir aktyviai dalyva-
vo formuojant veiklos turinį. 

Pagrindinis veiklos renginys – konferencija 
„European Academy On Youth Work: Inno-
vation, Current Trends and Developments in 
Youth Work“ vyko gegužės 21–24  d. Slovė-
nijoje. 

Planuojama, kad toks renginys 
būtų organizuojamas kas 2 
metus. Šiuo metu partneriai 
sutarė tęsti bendradarbiavimą 
ir organizuoti renginį 2021 m.

Daugiau informacijos apie pro-
jektą: https://www.eayw.net/

Lapkričio 27–30 d. vyko „Europe Goes Local“ 
paraiškų rašymo mokymai asmenims, dirbantiems 
su jaunimu.

Birželio 4–6 d. Belgijoje vyko trečioji projekto konferencija „The 3rd 

European event of Europe Goes Local“. Renginio metu buvo pristatyta 
projekto „Europe Goes Local“ chartija, skirta darbo su jaunimu vietos 
lygmeniu kokybei užtikrinti. 

Chartiją sukūrė Europos darbo su jaunimu bendruomenė – politikos 
formuotojai, jaunimo darbuotojai ir jaunuoliai, dalyvaujantys darbe su jaunimu bei 
norintys ji tobulinti.

Chartija buvo išversta ir į lietuvių kalbą. Su chartija galima susipažinti čia.

https://www.eayw.net/
https://www.jtba.lt/biblioteka/europine-darbo-su-jaunimu-vietos-lygmeniu-chartija/ 


IŠSKIRTINIS  
DĖMESYS ĮTRAUKČIAI

„SOLIDARUMO KAVA“
Projektas „Solidarumo kava“ gimė iš neįgalių 
jaunuolių noro būti miesto bendruomenės dalimi, 
noro turėti galimybę pabendrauti be patyčių ar 
perdėtos užuojautos, jaustis kaip visi. Gavus 
„Europos solidarumo korpuso“ paramą Jaunuolių 
dienos centre, kuriame dirbama su proto negalią 
turinčiais asmenimis, buvo atidaryta mobili 
kavinė – į ją dabar Panevėžio gyventojai ir svečiai 
ateina pabendrauti su negalią turinčiais jaunais 
žmonėmis prie nemokamo, pačių jaunuolių 
ruoštos kavos puodelio. Taip pat projekto 
dalyviai su savo ruošta kava keliauja ir į parkus, 
aikštes, renginius  – ten vaišindami praeivius 
kava stengiasi megzti su jais pokalbį ir griauti 
stereotipus apie neįgaliuosius. „Anksčiau mūsų 
jaunuoliai buvo užsisklendę, individualistai, 
norėdavo, bet nedrįsdavo – prieiti, bendrauti. 
Projektas leido jiems atsiskleisti visai 
kitomis spalvomis – dabar jie komanda, 
pasitikintys vienas kitu ir patys 
savimi“,  – pasakoja Ieva Kaupaitė, 
Jaunuolių dienos centro darbuotoja, 
padedanti vystyti projektą.

1

2
3

4

5

Vienas iš 2019 m. Agentūros 
prioritetų  – įtraukties 
stiprinimas. Siekiama, kad  
„Erasmus+“ jaunimo srities ir  
„Europos solidarumo korpuso“ 
galimybėmis pasinaudotų 
daugiau organizacijų, dirbančių 
su specialiųjų poreikių turinčiu 
jaunimu; kad projektuose 
aktyviau dalyvautų jaunimas, 
turintis mažiau fizinių, finansinių, 
socialinių ir kitokių galimybių.  

ŠIŲ TIKSLŲ 
SIEKIAMA  
KELIAIS ETAPAIS.

Agentūra skyrė nemažai dėmesio 
didinti supratimą apie specialiųjų 
jaunų žmonių poreikius per 
susitikimus su organizacijomis 
ir institucijomis dirbančiomis 
šiame lauke. 

Taip pat didino vidines 
kompetencijas konsultuoti ir 
atliepti esamus poreikius.  

2019 m. gruodžio 12 d. 
įvyko renginys, kurio metu, 
organizacijos, dirbančios su 
specialiųjų poreikių jaunimu 
ir jau teikusios paraiškas ir/
ar įgyvendinusios projektus, 
pasidalino savo patirtimis – 
išskyrė pagrindinius proceso 
metu joms kilusius klausimus, 
pasidalino patarimais. 

Remiantis renginio metu surinkta 
informacija, 2020 metais bus 
parengtas informacinis leidinys 
organizacijoms, dirbančioms 
su specialiųjų poreikių jaunimu 
ir neturinčioms patirties su 
Programomis. 

Taip pat Agentūra aktyviau 
dalinasi geraisiais įtraukties 
projektų pavyzdžiais. Keli iš jų:



IŠSKIRTINIS  
DĖMESYS ĮTRAUKČIAI

„PENKI POJŪČIAI – PENKI KELIAI PAŽINTI“
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka su 
partneriais iš Latvijos ir Kroatijos įgyvendino „Erasmus+“ 
jaunimo mainų projektą „Penki pojūčiai – penki keliai 
pažinti“. Projekto metu 18 (13–18 metų amžiaus) 
specialiųjų poreikių dėl protinės negalios turinčių 
jaunuolių iš Lietuvos, Latvijos ir Kroatijos susitiko 
veikloms Lietuvoje. Čia – įvairių ekskursijų ir užsiėmimų 
(pavyzdžiui, sensorinių skaitymų, komandinių žaidimų) 
metu – jie mokėsi pažinti, suprasti vienas kitą ir mokytis 
perteikti savo emocinę patirtį per penkis pojūčius: regą, 
klausą, uoslę, lytėjimą, ir skonį.

Projektas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
jaunuoliams suteikė išskirtinę galimybę susipažinti 
su kitataučiais, lavinti bendravimo gebėjimus, pažinti 
aplinką per pagrindinius 5 pojūčius, ugdyti savo 
protines, emocines ir fizines galias, pasitikėjimą savimi, 
atrasti save kūryboje, nebijoti susirasti naujų draugų, o 
bibliotekai – projektą įgyvendinusiai organizacijai – tai 
tapo puikiu pirmuoju žingsniu į panašaus pobūdžio 
ateities projektus, mažinančius tokių jaunuolių 
diskriminaciją, socialinę, kultūrinę ir tarpkultūrinę atskirtį, 
suteikiančių visuomenei daugiau žinių apie negalią 
turinčių asmenų poreikius ir gebėjimus.



GUODA LOMANAITĖ 
Direktorė

LORETA EIMONTAITĖ
Direktorės pavaduotoja,  
IT specialistė

OLGA BAKULO
Vyriausioji finansininkė

TATJANA MURAŠKO
Vyresnioji buhalterė

AUDRUTĖ KAULINYTĖ
Buhalterė

SIGUTĖ ŠADUIKYTĖ 
Buhalterė

JUSTINAS DANAITIS
Jaunimo mainų projektų 
koordinatorius

MONIKA PAULAUSKAITĖ
Jaunimo darbuotojų 
mobilumo projektų 
koordinatorė

EGLĖ POTELIŪNĖ
Strateginių partnerysčių ir 
jaunimo dialogo projektų 
koordinatorė

AISTĖ NATKEVIČIŪTĖ
Europos solidarumo korpuso
projektų koordinatorė

KRISTINA GRUODYTĖ
Europos solidarumo 
korpuso projektų 
koordinatorė

BRIGITA KATINAITĖ
Informacijos ir 
komunikacijos 
koordinatorė

EMILIJA BITERYTĖ 
Informacinės veiklos 
asistentė

RŪTA GOŠTAUTAITĖ 
Administratorė

JUSTINA TOMAŠEVIČIŪTĖ
Europos solidarumo 
korpuso projektų 
koordinatorė

KOMANDA



VEIKLOS  
SĄNAUDOS 2019 M. 

Iš viso, EUR:
412 973,00

1. Reprezentacija    /     2000
2. Juridinės paslaugos    /     5000
3. Nenumatytos išlaidos    /     1232
4. Patalpų priežiūra (komunaliniai mokesčiai,  

patalpų valymas, apsauga)  /   11500
5. Banko išlaidos    /     5000
6. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  /     5000
7. Kompiuterinė ir kt. techninė įranga  /     6000
8. Kanceliarinės ir kitos ūkio prekės   /     3000
9. Biuro įranga     /     6000
10. Patalpų nuoma   /   19860
11. Informacinė veikla ir viešieji ryšiai  /   37000
12. Ekspertų paslaugos ir konsultacijos  /   33710
13. Ryšių išlaidos (telefonas, internetas, paštas) /     4500
14. Komandiruočių išlaidos    /   28000
15. Darbo užmokestis    / 281430

4123 5 6 7 8

10

9

12
11

13
14

15



Iš viso, EUR:
135 142

1. Reprezentacija    /    1000
2. Juridinės paslaugos    /    1500
3. Nenumatytos išlaidos    /          0
4. Patalpų priežiūra (komunaliniai mokesčiai,  

patalpų valymas, apsauga)   /   3780
5. Banko išlaidos    /     500
6. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  /   1000
7. Kompiuterinė ir kt. techninė įranga  /   3000
8. Kanceliarinės ir kitos ūkio prekės   /     500
9. Biuro įranga     /   2000
10. Patalpų nuoma    /          0
11. Informacinė veikla ir viešieji ryšiai  / 25000
12. Ekspertų paslaugos ir konsultacijos  / 12544
13. Ryšių išlaidos (telefonas, internetas, paštas)  /   1000
14. Komandiruočių išlaidos    /   6000
15. Darbo užmokestis    / 77318
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VEIKLOS  
SĄNAUDOS 2019 M. 



127 000

FINANSAVIMO 
ŠALTINIAI 2019 m. 

322 232 Iš viso, EUR: 
449 232

Valstybės biudžeto lėšos
Europos Komisijos lėšos

IŠLAIDOS 
DARBO 

UŽMOKESČIUI:

276 535

4 895

Iš viso, EUR: 
281 430

Darbo apmokėjimo fondas
SODRA

ĮSTAIGOS 
FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI



27 000

FINANSAVIMO 
ŠALTINIAI 2019 m. 
FINANSAVIMO 
ŠALTINIAI 2019 m. 

108 142 Iš viso, EUR: 
135 142

Valstybės biudžeto lėšos
Europos Komisijos lėšos

IŠLAIDOS 
DARBO 

UŽMOKESČIUI:

75 974 

1344

Iš viso, EUR: 
77 318

Darbo apmokėjimo fondas
SODRA

ĮSTAIGOS 
FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI
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