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Įžanga
Kartu su 2020-aisisias baigėsi ir Europos Sąjungos programų jaunimui 
„Erasmus+“ bei „Europos solidarumo korpusas“ finansavimas 2014–2020 m. 
daugiametėje finansinėje perspektyvoje. 

Skaičiuojame daugybę finansuotų projektų, veiklų, susitikimų, įgyvendintų 
renginių ir mokymų. Tačiau svarbiausia, jog už šių kiekybinių skaičių slypi 
daugybė patirčių ir žmonių, kuriems programos padėjo daugiau suprasti apie 
save ir apie kitus, atrasti domėjimosi kryptį, mėgstamą veiklą, įvairias šalis 
ir draugus visam gyvenimui. Patirti, jog mokymasis yra neatsiejama mūsų 
kasdienybės dalis.

Tiesa, šį kartą pabaiga yra ir pradžia – mes jau ruošiamės pristatyti jums 
atnaujintas programas.Tikimės, jog jos bus dar naudingesnės, jomis bus dar 
paprasčiau pasinaudoti bei jos suteiks dar daugiau galimybių tiek jaunimui,  
tiek su jaunimu dirbantiems.

Kviečiu skirti šiek tiek savo laiko ir susipažinti su pasiekimais bei planais 
pasiekti daugiau. Tikimės, kad kartu su jumis.

 

 Jaunimo tarptautinio  
bendradarbiavimo  

agentūros direktorė

Guoda Lomanaitė



Paraiškos

2020 m. 2014–2020 m. 

„Erasmus+“ jaunimo sritis



Projektai
„Erasmus+“ jaunimo sritis

2020 m. – projektų žemėlapis

2020 m. – projektų temos

2014–2020 m. –  
kas įgyvendino projektus 
ir kaip sekėsi?

Pavyzdžiai

https://www.researchyouth.net/projects/mon/
https://www.researchyouth.net/projects/mon/


Projektai
„Erasmus+“ jaunimo sritis

Pavyzdžiai

Įgyvendino

Organizacija „Nectarus“ kartu su partneriais iš Kroatijos, 
Graikijos, Palestinos, Alžyro ir Libano. 

Teroristiniai išpuoliai įvykę Europoje 2015–2016 m. 
sukėlė susirūpinimą dėl stiprėjančios radikalizacijos 
ir didėjančio ekstremizmo lygio. Šiuo projektu buvo 
siekiama supažindinti dalyvius su pamatinėmis 
teisėmis, demokratinėmis vertybėmis, taip 
stengiantis ugdyti pilietiškumą ir užkirsti kelią 
radikalizmui bei smurtiniam ekstremizmui.

Mainų metu aptartos radikalizacijos, smurtinio 
ekstremizmo, žmogaus teisių, kitoniškumo, 
aktyvaus ir globalaus pilietiškumo, tolerancijos, 
pagarbos, sąmoningumo temos. 
• Į projekto veiklas įtraukta 16 jaunų žmonių, 

turinčių mažiau galimybių.
• Užsiėmimuose Trakų ir Elektrėnų rajonų 

mokyklose dalyvavo daugiau nei 260 jaunų 
žmonių.

• Užmegzta ilgalaikė partnerystė tarp Europos–
Šiaurės Afrikos–Artimųjų rytų organizacijų. 

Jaunimo mainai vyko Lietuvoje 2018 m. spalio 1–10  d.

Vyko

Dalyvavo

Tikslas Nuveikta

Akimirkos

JAUNIMO MAINŲ PROJEKTAS „MES IR JIE“

36 jaunuoliai



Projektai
„Erasmus+“ jaunimo sritis

Pavyzdžiai

Teroristiniai išpuoliai įvykę Europoje 2015–2016 m. 
sukėlė susirūpinimą dėl stiprėjančios radikalizacijos 
ir didėjančio ekstremizmo lygio. Šiuo projektu buvo 
siekiama supažindinti dalyvius su pamatinėmis 
teisėmis, demokratinėmis vertybėmis, taip 
stengiantis ugdyti pilietiškumą ir užkirsti kelią 
radikalizmui bei smurtiniam ekstremizmui.

Pagrindinė projekto veikla  buvo mokymai jaunimo 
darbuotojams ir jaunimo organizacijų lyderiams. 
Jų metu dalyviai įgijo žinių, reikalingų darbui 
su jaunimu, išbandė įvairias darbo su jaunimu 
technikas ir metodus. Susipažinta su jaunų 
žmonių raidos psichologija, taip pat su metodais, 
padedančiais vystyti dialogą su jaunimu ir kt. 

Tikslas Nuveikta

Akimirkos

JAUNIMO DARBUOTOJŲ MOBILUMO PROJEKTAS „INDIVIDUAL YOUTH WORK IN YOUTH MOBILITY PROJECTS“

Pagrindinė projekto veikla – mokymai vyko 2018 m. 
rugsėjo 4–12 d. 

Vyko

Įgyvendino

Maltos Ordino pagalbos tarnyba



Projektai
„Erasmus+“ jaunimo sritis

Pavyzdžiai

Suteikti jauniems žmonėms galimybę apsvarstyti 
problemas, su kuriomis susiduria kasdien, iš 
pasaulinės perspektyvos, padėti jiems suprasti, kaip 
kiekvienas gali prisidėti prie tvaraus vystymosi tiek 
vietos, tiek pasaulio mastu, padėti jiems rasti savo 
vaidmenį pasaulinėje visuomenėje.

Sukurtas globaliojo pilietiškumo kompetencijų 
modelis ir tų kompetencijų plėtotei skirtos 
ugdymo priemonės. Čia
Suorganizuoti mokymai „Šeši žingsniai ir Tu – 
pasaulio pilietis!“, kuriais siekta supažindinti 
dalyvius su globaliojo pilietiškumo svarba, 
samprata ir pagrindiniais globaliojo pilietiškumo 
ugdymo principais. 
Projektas leido jo dalyviams nustatyti pasaulinių 
problemų poveikį jų pačių gyvenimui ir paskatinti 
juos tapti aktyvesniais bei atsakingesniais keičiant 
savo pačių požiūrį ir kasdienius įpročius.

Tikslas Nuveikta

Akimirkos

STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTAS „SIX STEPS TO GLOBAL CITIZENSHIP“

2015.06.01–2017.05.31

Vyko

Įgyvendino

Pasaulio piliečių akademija kartu su organizacijoms iš 
Bulgarijos, Kipro bei Ispanijos.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c2f8d725-bb01-4a8d-8a86-37aa779ee719/O3.GlobaLab_guide%20LT%20web.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c2f8d725-bb01-4a8d-8a86-37aa779ee719/O3.GlobaLab_guide%20LT%20web.pdf


Projektai
„Erasmus+“ jaunimo sritis

Pavyzdžiai

Jauniems žmonėms itin svarbu būti išgirstiems 
ir suprastiems savo bendruomenėse – čia jie 
susidaro pirmą įspūdį apie savo galimybes prisidėti 
prie sprendimų priėmimo bei bendradarbiavimo 
su institucijomis.  Įgyvendintas projektas skirtas 
nagrinėti dialogo tarp skirtingų kartų, kalbinių 
bendruomenių bei institucijų svarbą, bendruomenių 
įsitraukimą ir įgalinimą, jaunimo politikos vykdymo 
procesus Lietuvoje.

Projekto metu buvo organizuojami mokymai, kurių 
metu dalyviai įgijo žinių apie dialogo kūrimą savo 
bendruomenėje, tarpžinybinį bendradarbiavimą, 
bendruomenių stiprinimą ir įgalinimą. Taip pat 
projekto metu vyko „Active Citizens“ diena, kuri 
subūrė jaunus žmones iš Vilniaus rajono kartu 
su įvairių institucijų atstovais aptarti kylančius 
iššūkius ir poreikius bendruomenėse bei 
kartu apsvarstyti, kaip institucijos galėtų tapti 
draugiškesnėmis jaunimui. Dalyviai diskutavo 
apie savivaldybių bendradarbiavimą su jaunais 
žmonėmis, jų įgalinimą įsitraukti į organizuojamas 
veiklas bei galimybių suteikimą organizuoti jas 
patiems. Renginio metu siūlytos idėjos, galinčios 
padėti jaunuoliams veikti, būti aktyviems ir 
įsitraukusiems į visuomeninius procesus.

Tikslas Nuveikta

Akimirkos

JAUNIMO DIALOGO PROJEKTAS „MISIJA (NE)ĮMANOMA: JAUNIMUI DRAUGIŠKOS BENDRUOMENĖS“

2020.07.01–2020.12.21

Vyko

Įgyvendino

Politikos tyrimų ir analizės institutas



Dalyviai
„Erasmus+“ jaunimo sritis

2020 m. 

2014–2020 m. 

Dalyvio lietuvio profilis

https://www.researchyouth.net/projects/mon/
https://www.researchyouth.net/projects/mon/


Agentūros  
priežiūra ir pagalba

„Erasmus+“ jaunimo sritis

2020 m. 2014–2020 m. mokymai Renginiai ir informavimas

12aplankyta 
projektų 10atlikti 

lankymo 
vizitų 2atliktos  

projekto 
patikros 
veiklos 
metu

18atlikta 
dokumentų 
patikrų 84patikrintos 

projektų 
galutinės 
ataskaitos



Agentūros  
priežiūra ir pagalba

„Erasmus+“ jaunimo sritis

2020 m. 2014–2020 m. mokymai Renginiai ir informavimas

žmonės.

Akimirkos Akimirkos

Pavyzdžiai

Surengta Juose dalyvavo 

212 4225 
tarptautinių ir 
nacionalinių 

mokymų 
Lietuvoje

Tarptautiniai kasmetiniai mokymai, 
siekiantiems suplanuoti ir įgyvendinti sėkmingą 
jaunimo mainų projektą – „Keep it real“.

Tarptautinis projektas „Europe Goes Local“, 
kuriuo siekiama nuosekliai dirbti su mažiau 
aktyviomis savivaldybėmis, sudaryti 
tinkamas sąlygas jauniems žmonėms 
pasinaudoti esamomis nacionalinėmis ir 
tarptautinėmis galimybėmis. Kasmetiniai 
informaciniai renginiai ir mokymai.

Agentūra 2014–2020 m. išsiuntė 641 žmogų į 299  kitų šalių agentūrų organizuotus tarptautinius 
mokymosi renginius. Programos „Erasmus+“ lėšomis įvairiose šalyse organizuojami mokymosi, 
partnerysčių kūrimo ir pan. teminiai renginiai. Atrinktiems dalyviams dalinai (ne mažiau nei 90 proc.) 
kompensuojamos kelionės ir sveikatos draudimo išlaidos.

Tokius renginius 
galima rasti čia:

Tarptautiniai kasmetiniai mokymai, siekiantiems 
suplanuoti ir įgyvendinti sėkmingą strateginių 
partnerysčių projektą – „Cross over“.

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/


Agentūros  
priežiūra ir pagalba

„Erasmus+“ jaunimo sritis

2020 m. 2014–2020 m. mokymai Renginiai ir informavimas

Europos jaunimo savaitė kas du metus švenčiama 
visoje Europoje siekiant paminėti ir skatinti jaunimo 
dalyvavimą, įsitraukimą į sprendimų priėmimą.

Europos 
jaunimo 

savaitė 2015

Europos 
jaunimo 

savaitė 2017

Europos 
jaunimo 

savaitė 2019

Pranešimai 
žiniasklaidoje 
Metai su pandemija: kokias 
pamokas išmoko programos 
„Erasmus+“ koordinatoriai ir 
dalyviai?

Specialiųjų poreikių 
jaunuoliams – ypatinga savaitė 
lavinant penkis pojūčius

Lietuva kartu su visa Europa 
švenčia programos „Erasmus+“ 
30-metį

Nuo 2017 m. kasmet kartu su kolegomis iš 
švietimo sektoriaus „We Run Vilnius“ varžyboms 
buriama komanda „Bėk su Erasmus+“.

„Bėk su Erasmus+“ 
2017

„Bėk su Erasmus+“ 
2018

„Bėk su Erasmus+“ 
2019

„Erasmus+“ trisdešimtmečio minėjimas

„Veiklus jaunimas“

„_jtba_“

www.erasmus-plius.lt

https://www.facebook.com/veiklusjaunimas
https://www.instagram.com/_jtba_/
https://erasmus-plius.lt/
https://www.facebook.com/veiklusjaunimas
https://www.instagram.com/_jtba_/
https://erasmus-plius.lt/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/metai-su-pandemija-kokias-pamokas-ismoko-programos-erasmus-koordinatoriai-ir-dalyviai-233-1426516
https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/specialiuju-poreikiu-jaunuoliams-ypatinga-savaite-lavinant-penkis-pojucius-954725
https://www.diena.lt/naujienos/ivairenybes/mokslas-ir-it/lietuva-kartu-su-visa-europa-svencia-programos-erasmus-30-meti-796580


Paraiškos
„Europos solidarumo korpusas“

2020 m. 2018*–2020 m. 



Projektai
„Europos solidarumo korpusas“

2020 m. – projektų žemėlapis

2020 m. – projektų temos

Pavyzdžiai



Projektai
„Europos solidarumo korpusas“

Pavyzdžiai

Įgyvendino

Telšių jaunimo centras Projektu buvo siekiama sukurti savanoriams terpę 
tarpkultūriniam mokymuisi, taikant mokymosi 
iš patirties metodą, bei skatinti jaunų žmonių 
domėjimąsi kita kultūra, supratimą, kad mus, kaip 
pasaulio gyventojus, daugiau dalykų vienija, nei 
skiria. Taip pat projekto organizatoriai norėjo suteikti 
galimybę savanoriams išmėginti save socialinio 
darbo lauke.

Pandemijos metu centras priėmė du savanorius – 
iš Turkijos ir Sakartvelo. Vienas savanoris dirbo su 
jaunais žmonėmis Telšių jaunimo centre, o kitas 
savanoris išmėgimo mobilųjį darbą su jaunimu – 
kiekvieną vakarą vykdavo susitikti su jaunais 
žmonėmis į 9 skirtingus kaimus aplink Telšius. 
Telšių jaunimo centro darbuotojų teigimu, 
tarptautiniai savanoriai daro labai didelę teigiamą 
įtaką jaunuoliams – jie sudomina jaunus žmones, 
padeda pasaulį pamatyti plačiau, keičia požiūrį, 
mąstymą apie kitų kultūrų žmones, padeda 
pamatyti panašumus ir skirtumus. Jaunuoliai patys 
vis dažniau ir drąsiau ima kalbėti apie savanorystę, 
nebejaučia komplekso kalbėti anglų kalba.

2019.07.01–2020.09.30

Vyko

Tikslas Nuveikta

Akimirkos

SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROJEKTAS „ŠOK Į NUOTYKIUS“



Projektai
„Europos solidarumo korpusas“

Pavyzdžiai

Įgyvendino

Socialinio įdarbinimo agentūra „SOPA“ Projektu siekiama spręsti negalią turinčių jaunų 
nedarbo problemą padedant jiems tapti aktyviais 
darbo rinkos dalyviais.

Per 2020 metus įsidarbino 2 iš projekte numatytų 
6-ių negalią turinčių jaunų žmonių. Jiems buvo 
surastos darbo vietos, pritaikytos darbo sąlygos 
bei 3 mėnesius teikiama pagalba darbo vietoje – 
mentorius ir tutorius padėjo ugdyti dalyvių 
bendrąsias kompetencijas.
Siekiant informuoti apie neįgaliųjų įdarbinimo 
galimybes ir naudą įmonėms, didinti sąmoningumą 
apie įvairias negalias, rugsėjo 25 d. buvo 
organizuotas seminaras darbdaviams, kur buvo 
pristatomos įsidarbinusių neįgaliųjų sėkmės 
istorijos, kalbama apie neįgaliųjų įdarbinimo 
problematiką, skatinama prisidėti prie įvairiems 
darbuotojams atviros darbo rinkos kūrimo.

Prasidėjo 2020 m. vasario 1 d.ir dar tęsiasi

Vyko

Tikslas Nuveikta

Akimirkos

PROFESINĖS VEIKLOS PROJEKTAS „SHINE AT WORK“



Projektai
„Europos solidarumo korpusas“

Pavyzdžiai

Įgyvendino

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija Projektą „Solidarus jaunimas gali daugiau“ inicijavo 
„Europe Goes Local“ mokymuose dalyvavę jaunuoliai 
ir išsiaiškinę Pasvalio krašto bendraamžių problemas: 
jaunimo lyderystės ir motyvacijos stoką, negatyvų 
ir formalų politikų požiūrį į jaunimo poreikius ir 
informacijos apie Europos Sąjungos teikiamas 
galimybes jaunimui trūkumą. Projektas buvo skirtas 
šioms problemoms spręsti bei skatinti jaunimo 
lyderystę ir bendruomeniškumą.

Projekto metu buvo suformuotos jaunimo 
iniciatyvinės grupės Pasvalio rajono seniūnijose. 
Šios grupės įgyvendino jaunimo meno ir sporto 
festivalį  „Kultūristai“, kuriame vyko vietos muzikantų 
ir šokių kolektyvų koncertai, teatro, muzikos, dailės, 
piešimo ant kūno, keramikos, robotikos kūrybinės 
dirbtuvės, sportiniai žaidimai, ir pan. Bei inicijavo 
susitikimus ir diskusijas su už jaunimo politiką 
atsakingais savivaldybės darbuotojais, kurių metu 
buvo aptartos jaunimo įvykdytos veiklos, sėkmės 
ir nesėkmės, jaunimo veiklos probleminės sritys, 
bendrai ieškota sprendimų ateičiai.
Kaip teigia jaunuoliai, projekto įgyvendinimas 
visiems davė labai daug patirties, suteikė pozityvių 
emocijų, sustiprino pasitikėjimą savimi ir kitais.

2019.02.01–2019.10.31 

Vyko

Tikslas Nuveikta

Akimirkos

SOLIDARUMO PROJEKTAS „SOLIDARUS JAUNIMAS GALI DAUGIAU“



„Europos solidarumo korpusas“

Dalyviai
2020 m. 

2018–2020 m. 



Agentūros  
priežiūra ir pagalba

2020 m. 2018–2020 m. mokymai Renginiai ir informavimas

„Europos solidarumo korpusas“

4 atlikti 
projekto 
lankymai 2 atliktos  

projekto 
patikros 
veiklos 
metu

6 atlikta 
dokumentų 
patikrų 24 patikrintos 

projektų 
galutinės 
ataskaitos

4 atlikti 
projekto 
lankymai 2 atliktos  

projekto 
patikros 
veiklos 
metu

6 atlikta 
dokumentų 
patikrų 24 patikrintos 

projektų 
galutinės 
ataskaitos

Nuo programos 
pradžios iki 2021 m. 
buvo sulaukta 176  
paraiškų dėl 
Kokybės ženklo, jis 
suteiktas 

129 
organizacijoms.

Kokybės ženklas
Organizacijos, norinčios teikti 
„Europos solidarumo korpuso“ 
savanoriškos ar profesinės* veiklos 
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, pabendravę su 
organizacijos atstovais ir įvertinę 
įvairius veiksnius.

4 atlikti 
projekto 
lankymai 2 atliktos  

projekto 
patikros 
veiklos 
metu

6 atlikta 
dokumentų 
patikrų 24 patikrintos 

projektų 
galutinės 
ataskaitos

*Nuo 2021 m. nebelieka galimybės 
įgyvendinti profesinės veiklos projektus. 

KOKYBĖS ŽENKLAS

https://www.facebook.com/veiklusjaunimas
https://www.instagram.com/_jtba_/
http://www.solidarumokorpusas.lt
https://www.delfi.lt/news/daily/smalsus-ep/jaunimas-naudojasi-neeiline-proga-prisideti-prie-vietiniu-problemu-sprendimo.d?id=80221285
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/es-parama-iniciatyvoms-keiciancioms-jaunu-zmoniu-gyvenimus-56-1261022
https://www.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/traku-rajono-jaunimo-iniciatyvos-ragina-bendruomene-gyventi-be-diskriminacijos-975697


Agentūros  
priežiūra ir pagalba

2020 m. 2018–2020 m. mokymai Renginiai ir informavimas

„Europos solidarumo korpusas“

žmonių

Pavyzdžiai

Surengti Juose dalyvavo 

27 810 
mokymai 
Lietuvoje

Kokybės ženklą gavusių 
organizacijų mokymai

Agentūra 2018–2020 m. išsiuntė 28 žmonės į 14 kitų šalių agentūrų organizuotų tarptautinių mokymosi 
renginių. Programos „Europos solidarumo korpusas“ lėšomis įvairiose šalyse organizuojami mokymosi, 
partnerysčių kūrimo ir pan. teminiai renginiai. Atrinktiems dalyviams dalinai (ne mažiau nei 90 proc.) 
kompensuojamos kelionės ir sveikatos draudimo išlaidos.

Tokius renginius 
galima rasti čia:

Mokymai 
atvykusiems 
savanoriams

Mokymai, kaip organizuoti 
ir įgyvendinti sėkmingą 
Solidarumo projektą

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/


Agentūros  
priežiūra ir pagalba

2020 m. 2018–2020 m. mokymai Renginiai ir informavimas

„Europos solidarumo korpusas“

Jaunimas naudojasi neeiline proga –  
prisidėti prie vietinių problemų sprendimo

ES parama – iniciatyvoms, keičiančioms  
jaunų žmonių gyvenimus

Trakų rajono jaunimo iniciatyvos ragina 
bendruomenę gyventi be diskriminacijos

Programos  
„Europos solidarumo korpusas“ 

pristatymas

Dalyvavimas  
diskusijų festivalyje  

„Būtent“

Dalyvavimas tarptautinėje 
mokymosi, žinių ir karjeros 

planavimo parodoje  
„Studijos 2019“ 

Dalyvavimas tarptautinėje 
mokymosi, žinių ir karjeros 

planavimo parodoje  
„Studijos 2020“ 

Pranešimai  
žiniasklaidoje

https://www.delfi.lt/news/daily/smalsus-ep/jaunimas-naudojasi-neeiline-proga-prisideti-prie-vietiniu-problemu-sprendimo.d?id=80221285
https://www.delfi.lt/news/daily/smalsus-ep/jaunimas-naudojasi-neeiline-proga-prisideti-prie-vietiniu-problemu-sprendimo.d?id=80221285
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/es-parama-iniciatyvoms-keiciancioms-jaunu-zmoniu-gyvenimus-56-1261022
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/es-parama-iniciatyvoms-keiciancioms-jaunu-zmoniu-gyvenimus-56-1261022
https://www.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/traku-rajono-jaunimo-iniciatyvos-ragina-bendruomene-gyventi-be-diskriminacijos-975697
https://www.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/traku-rajono-jaunimo-iniciatyvos-ragina-bendruomene-gyventi-be-diskriminacijos-975697
https://www.facebook.com/veiklusjaunimas
https://www.instagram.com/_jtba_/
http://www.solidarumokorpusas.lt
https://www.facebook.com/veiklusjaunimas
https://www.instagram.com/_jtba_/
http://www.solidarumokorpusas.lt


2014–2020 m. 

Bendradarbiavimas  
su Rytų partnerystės regionu

Tiek „Erasmus+“, tiek 
„Europos solidarumo 
korpusas“ remia 
bendradarbiavimą 
su organizacijomis 
ir įstaigomis iš Rytų 
partnerystės regiono 
(kuris apima Armėniją, 
Azerbaidžaną, 
Baltarusiją, Sakartvelą, 
Moldovą, Ukrainą). Šis 
bendradarbiavimas 
vertingas patirties 
mainams, bei 
europinių vertybių – 
tolerancijos, kultūrų 
dialogo – savanorystės, 
neformaliojo ugdymo 
principų sklaidai.

2015 m. Agentūra prisidėjo  
organizuojant 2-ąjį Rytų partnerystės  
jaunimo forumą, kuris vyko Rygoje,  
Latvijoje. Šio forumo tema – jaunų  
žmonių įsidarbinimo galimybės per  
tarpsektorinį bendradarbiavimą, jaunimo politikos plėtrą, 
tarptautines mobilumo ir bendradarbiavimo programas, gerųjų 
patirčių ir inovacijų pasidalinimą.

Agentūros finansuoti projektai, kurių bent vienas 
partneris yra Rytų partnerystės regiono šalis:

2014 m. 25

34

29

38

36

19

24

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso 

205

Dažniausiai partnerės organizacijos būna iš: 
1. Ukrainos 2. Sakartvelo 3. Armėnijos

2017 m. Agentūra prisidėjo organizuojant 3-ąjį Rytų 
partnerystės jaunimo forumą, kuris vyko Varšuvoje, 
Lenkijoje. Forumo tema buvo jaunimo įsitraukimas į 
sprendimų priėmimo procesą bei aktyvus pilietiškumas. 
Renginio metu suformuluoti pasiūlymai perduoti Rytų 
partnerystės viršūnių susitikimo dalyviams Briuselyje.

2019 m. Agentūra pati organizavo 4-ąjį Rytų partnerystės jaunimo 
forumą, kuris vyko Vilniuje. Forumo tema buvo kritinio mąstymo 
ugdymas per medijų raštingumą ir aktyvų dalyvavimą. Čia galite 
susipažinti su 4-ojo Rytų partnerystės jaunimo forumo renginio 
ataskaita ir dalyvių parengtu manifestu.  

 

 

 

 

 

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


Pandemijos  
įtaka projektams

2014–2020 m. 

Apžvelgus 2020-ųjų bei kelių ankstesnių metų 
programų rezultatus akivaizdu, jog pastaraisiais 
metais projektų veiklų vyko mažiau. To priežastis 
yra pandemija ir dėl jos kilę apribojimai. 

Tačiau, kaip teigia patys projektų įgyvendintojai bei 
dalyviai – apribojimų laikotarpis taip pat suteikė 
naujų galimybių. 

• Atsiradus poreikiui buvo įvaldytos skaitmeninės 
bendravimo platformos ir taip atsirado 
galimybė, projektų partneriams ar projektų 
iniciatyvinių grupių nariams bendrauti dažniau 
bei efektyviau. 

• Tos pačios skaitmeninės platformos 
pritaikomos ir kaip projektų viešinimo ar 
rezultatų sklaidos kanalai – kas projektų 
įgyvendintojams leidžia lengviau pasiekti 
konkrečius asmenis ar plačias auditorijas 
pagal poreikį, o auditorijoms leidžia paprasčiau, 
greičiau gauti dominančią informaciją. 

• Dotacijų gavėjai teigia turėję daugiau laiko 
pasiruošti projektų įgyvendinimui: būsimų 
veiklų planavimui, programų tobulinimui ir 
pan.

• Strateginių partnerysčių projektų 
įgyvendintojai teigia turėję daugiau laiko 
intelektinių produktų kūrimui, vystymui. 

• Tiek projektų organizatoriai, tiek dalyviai 
teigia, kad susiklosčiusi situacija leido dar 
aiškiau suprasti, kokia yra tarptautinio 
mobilumo reikšmė, kokias svarbias 
galimybes atveria programos ir pan. 

Žymiai pagerėjus epidemiologinei situacijai 
tikimasi projektų fizinių veiklų atnaujinimo – 
agentūra yra parengusi rekomendacijas projektų 
organizatoriams, į ką svarbu atkreipti dėmesį 
siekiant saugiai grįžti prie gyvų susitikimų. 

Taip pat, atsižvelgiant į naujų veiklos formatų 
galimybes, manoma, kad ateityje padaugės 
organizacijų veiklas įgyvendinančių ne tik fiziniu, 
bet ir virtualiu ar mišriu būdais. 

https://www.solidarumokorpusas.lt/wp-content/uploads/2020/07/Rekomendacijos-del-projektu-igyvendinimo.pdf
https://www.solidarumokorpusas.lt/wp-content/uploads/2020/07/Rekomendacijos-del-projektu-igyvendinimo.pdf


Įstaigos finansinė 
atskaitomybė

2020 m.

Įstaigos finansavimo šaltiniai* Įstaigos 
sąnaudos

Valstybės biudžeto lėšos 
154000 Eur

1. Darbo užmokestis   405690 Eur
2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  6000 Eur
3. Komandiruočių išlaidos   27500 Eur
4. Patalpų nuoma   19965 Eur
5. Patalpų priežiūra (komunaliniai mokesčiai,   

patalpų valymas, apsauga)   15500 Eur
6. Biuro įranga    9000 Eur
7. Kompiuterinė ir kt. techninė įranga  24000 Eur
8. Kanceliarinės ir kitos ūkio prekės  3000 Eur
9. Ryšių išlaidos (telefonas, internetas, paštas) 7000 Eur
10. Banko išlaidos    5500 Eur
11. Juridinės paslaugos   6500 Eur
12. Ekspertų paslaugos ir konsultacijos  60749 Eur
13. Informacinė veikla ir viešieji ryšiai  67000 Eur
14. Reprezentacija    2500 Eur
15. Nenumatytos išlaidos   2556 EurEuropos Komisijos lėšos 

508460 Eur

*Pateikiami apibendrinti programų „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ administravimo lėšų duomenys. Detaliau su finansinėmis ataskaitomis galite susipažinti čia 

4

1

2

3

5
6

7
8

10
9

12

11

13
1415

https://www.jtba.lt/apie-mus/finansines-ataskaitos/
https://www.jtba.lt/apie-mus/finansines-ataskaitos/


Žvilgsnis  
į ateitį

Naujas programų etapas 
ir jo tikslai
„Erasmus+“
„Europos solidarumo  
korpusas“



Kodėl? Kada ir kaip? Kas keičiasi?

Jaunimo  
tarptautinio 
bendradarbiavimo  
agentūros pertvarka

https://www.jtba.lt/apie-mus/komanda/
https://www.jtba.lt/apie-mus/komanda/


©2021
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