
       

 

Projektas „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ skirtas didinti 

informuotumą ir šviesti įvairias jaunimo grupes apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, 

tikslus ir aktualijas bei tuo pačiu skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo 

politikos įgyvendinime. Projektas yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir LR užsienio reikalų ministerijos 

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Projekto turinys nebūtinai atspindi oficialią 

Europos Sąjungos poziciją. Daugiau informacijos apie Europos metus vystymuisi rasite čia - https://europa.eu/eyd2015/lt  

     

 
 

2015 Europos metai vystymuisi. Kviečiame dalyvauti ir įsitraukti į vystomojo bendradarbiavimo 

veiklą 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kartu su kitais Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo 

bendradarbiavimo organizacijų platformos (NNVBO Platforma) nariais pradėjo vykdyti projektą „2015 

Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“, kuriuo Lietuvoje 

siekiama didinti visuomenės informuotumą ir švietimą apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo 

bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas tarp vaikų ir jaunimo.  Visuomenėje vystomasis 

bendradarbiavimas kaip Lietuvos užsienio politikos sritis nėra itin plačiai žinomas: nors 

Eurobarometro duomenimis (2013) pagalbos teikimą neturtingesnių šalių gyventojams palaiko 81% 

apklaustųjų Lietuvoje, gilesnė visuomenės apklausų analizė rodo, kad pagrįstai galima abejoti 

visuomenės informuotumu apie vystymąsi.  

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija bendradarbiaudama su kolektyviniais nariais Utenos kolegija 

(www.utenos-kolegija.lt) ir Vilniaus kooperacijos kolegija (www.vkk.lt) skatins aktyvesnį vystomojo 

bendradarbiavimo tematikos nagrinėjimą tarp kolegijos studentų. Įgyvendinant savąją projekto dalį 

bus suorganizuoti du susitikimai – diskusijos apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą tarp kolegijų 

dėstytojų bei dėstytojų ir studentų, kolegijų dėstytojai ves užsiėmimus apie vystomąjį 

bendradarbiavimą socialinio darbo, žmogaus teisių, ekonominės plėtros, švietimo, darnaus vystymosi 

srityse, skatins studentus rašyti kursinius/semestrinius darbus vystomojo bendradarbiavimo temomis.   

Įvairiomis veiklomis į bendrą projektą įsilies ir kiti projekto partneriai. 

Žinių konkursus internete, skirtus vyresnių klasių moksleiviams, taip pat konkursus jaunimui radijuje ir 

TV, proto mūšius Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose, rašto darbų konkursus 

organizuos NNVBO Platforma ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC).  

Vystymosi tematiką į kursus universitetuose ir kolegijose, be LSŠA, taip pat integruos VšĮ „Psichikos 

sveikatos perspektyvos“ (PSP) ir NNVBO Platforma, mokytojų apmokymas dirbti su vystymosi 

tematika rengs VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB) kartu su partneriais Ugdymo plėtotės  
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centru (UPC). Fotografijų konkursą ir pristatymą Lietuvos didžiuosiuose miestuose ir bendruomenėse 

organizuos NNVBO Platforma ir Baltijos labdaros fondas.  

Tikimasi, kad projektas pasieks tūkstančius Lietuvos vaikų ir jaunimo. 

Projekto įgyvendinimą koordinuoja  Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo 

organizacijų platforma (NNVBO Platforma,  www.pagalba.org). Projekto naujienas sekite NNVBO 

Platformos Facebooke arba www.pagalba.org  

Projekto partneriai 

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (PSP, www.perspektyvos.org) 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC, www.lvjc.lt) 

VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB, www.humana.lt ) 

Baltijos labdaros fondas (BLF, www.blf.lt ) 

Ugdymo plėtotės centras (UPC, http://www.upc.smm.lt ) 

VšĮ „GM Gyvai“ (www.gmgyvai.lt) 
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