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• Nacionalinių programų parama:

- Valstybinių stipendijų programos parama

- Sporto rėmimo fondo parama

• „Erasmus+“ parama

- eTwinning

- EPALE

- Study in LT



VALSTYBINIŲ STIPENDIJŲ PROGRAMOS PARAMA

Lietuvių kalbos ir kultūros kursai

https://studyin.lt/
https://studyin.lt/lithuanian-language-and-
culture-courses-for-ukrainian-citizens/

Pilnos magistrantūros studijos

https://studyin.lt/
https://studyin.lt/lithuanian-language-and-culture-courses-for-ukrainian-citizens/


SPORTO RĖMIMO FONDO PARAMA

Nemokamus fizinio 
aktyvumo  užsiėmimai 

Ukrainos piliečiams



„ERASMUS+“ PARAMA (BU, PM, SŠ)

• Įgyvendinamų projektų veiklų pritaikymas ukrainiečių įtraukimui ir 
paramos teikimui

• Programos taisyklių pritaikymai:

- išimties tvarka atvertos „Erasmus+“ KA1 mobilumo veiklos   
dalyviams,  atvykstantiems iš Ukrainos (gairės tinkamumui nustatyti)

- Finansavimo taisyklės: individuali parama (nustatyti įkainiai LT), 
organizacinė parama (500 EUR), kalbinė parama (300 EUR)



„ERASMUS+“ PARAMA (AM)

• Programos taisyklių pritaikymai:

- Supaprastinti priėmimo reikalavimai

- Individuali parama studentui yra 1050 EUR per mėnesį (800 EUR 
bazinė suma + 250 EUR papildoma suma dėl mažiau galimybių). 

- Individuali parama personalui 140 EUR per dieną



BĖGANTYS NUO KARO ASMENYS – MAŽIAU 
GALIMYBIŲ TURINTI TIKSLINĖ GRUPĖ



„ERASMUS+“ DOTACIJOS GAVĖJŲ APKLAUSA (1)

700 išsiųsta
31% atsakė (216)



„ERASMUS+“ DOTACIJOS GAVĖJŲ APKLAUSA (2)

70 % teigia, kad jų organizacijoje mokosi karo pabėgėliai 
iš Ukrainos  (dažniausiai BU ir AM institucijose)

21 % teigia, kad ukrainiečiai dirba jų institucijoje

16 %  įtraukė ukrainiečius į „Erasmus+“



Mokyklų patirtys

„Virtualiame susitikime 
Lenkijoje dalyvavo anglų 

kalbos mokytoja iš Ukrainos, 
kuri vedė vieną užsiėmimą“
Šiaulių Lieporių gimnazija 

„Dalyvavo mainuose su 
lenkais (vyko į Lenkiją)“. 

Vilniaus Antakalnio 
progimnazija

„Inovacinė ugdymo priemonė 
"Start Learning Box"  yra 

verčiama į ukrainiečių kalbą ir 
pilotuojama ukrainiečių vaikų 

klasėje“. 
Vilniaus Šilo mokykla

„Turėjome partnerių vizitą   vasario 28d-
kovo 4d  ir taip sutapo, kad atvyko ir 
parneriai, ir  buvo pirmoji diena kai 

mokykloje pradėjo mokytis ukrainiečiais. 
Turėjome bendras projektines veiklas visą 

savaitę  ir kartu vykdėme Ukrainą 
palaikančias akcijas“.

Marijampolės Ryto pagr. mokykla



BENDRADARBIAVIMO PLATFORMOS



IŠAIŠKINIMAI DĖL PARAMOS  UKRAINIEČIAMS

• https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/erasmus-projektu-veiklu-skirtu-nuo-karo-ukrainoje-
nukentejusiems-asmenims-igyvendinimo-gaires/ 

• https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/informacija-del-situacijos-ukrainoje/

• https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/tolimesnes-gaires-del-situacijos-ukrainoje/

• https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/informacija-programos-erasmus-dalyviams/
•

• https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/planuojamas-paramos-priemoniu-paketas-
ukrainieciams/

• https://studyin.lt/support-for-ukrainian-students/

https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/informacija-del-situacijos-ukrainoje/
https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/informacija-del-situacijos-ukrainoje/
https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/tolimesnes-gaires-del-situacijos-ukrainoje/
https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/informacija-programos-erasmus-dalyviams/
https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/planuojamas-paramos-priemoniu-paketas-ukrainieciams/
https://studyin.lt/support-for-ukrainian-students/



