NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ
SĄRAŠAS
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NR. 2017-4-4.1-1
Eil.
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Suma, Eur

1

2

3

4

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ GEBĖJIMŲ IR DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS, ORGANIZACINĖ PARAMA,
PARTNERYSTĖS IR TINKLAVEIKOS SKATINIMAS
1

Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija
„Kauno Gyvastis“

KOMPETENCIJA= ŽINIOS + PATIRTIS +
GEBĖJIMAI

2

Asociacija „Kauno moterų linija“

3

Viešoji įstaiga Kauno kurčiųjų reabilitacijos
centras

4

VšĮ „SocACTIVA“

Kauno miesto NVO sektoriaus tinkaveikos
skatinimas, ugdant jų darbuotojų kompetencijas

600,00

5

Socialinių projektų institutas

Stiprios NVO -visuomenės gerovei

1333,00

6

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus ir
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos organizacijų
darbuotojų darbinių kompetencijų stiprinimas ir
bendrijų narių žmogiškųjų gebėjimų kompetencijų
didinimas

1733,00

7

Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA)

"Tobulėjame dalindamiesi"

3000,00

"Pagalbos moterims linijos" organizacinių gebėjimų
ir darbuotojų/savanorių kompetencijų stiprinimas,
partnerystės ir tinklaveikos skatinimas
Komunikacinė partnerystė - raktas kurčiųjų
informacijos prieinamumui

1866,00

1600,00
2400,00

Socialines-psichologines paslaugas teikiančių
nevyriausybinių organizacijų darbuotojų
kompetencijų stiprinimas, partnerystės ir
tinklaveikos skatinimas
Miesto bendruomenės ir NVO bendradarbiavimo
stiprinimas diskutuojant apie pagalbos
organizavimą priklausomiems nuo psichoaktyvių
medžiagų vartojimo asmenims
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojų
kompetencijų tobulinimas ir teikiamų paslaugų
viešinimas
Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų ir
darbuotojų kompetencijų stiprinimas
Bendruomenių veiklos plėtra stiprinant gebėjimus ir
plečiant bendradarbiavimą su miesto institucijomis
ir organizacijomis

8

Viešoji įstaiga Psichologinės paramos ir
konsultavimo centras

9

Paramos fondas „RIGRA“

10

Kauno arkivyskupijos šeimos centras

11

Kauno arkivyskupijos Caritas

12

Kauno bendruomenių centrų asociacija

13

Viešoji įstaiga Psichologinių idėjų namai

Jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovų
verslumo kompetencijų stiprinimas

1000,00

14

Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose
tarnyba“

Neįgaliųjų ir su neįgaliaisiais dirbančių organizacijų
institucinių gebėjimų stiprinimas

2000,00

15

Viešoji įstaiga „Kultūrinės ir organizacinės
idėjos“

Nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų mokyklų
programa „Dizaino Gidas“

1000,00

16

Socialinių inovacijų fondas

Stiprios bendruomenės - klestintis Kaunas!

1000,00

17

Viešoji įstaiga Mokslas ir inovacijos visuomenei

Tarptautinis seminaras-diskusija "Šiuolaikiniai
mokslo muziejai ir centrai: jų turinys ir veikla"

9000,00

18

Kauno moters užimtumo informacijos centras

„Darbuotojų kompetencijų tobulinimas – efektyvi
investicija!“

800,00

19

Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija

Vaikų dienos centrų darbuotojų kompetencijų
stiprinimas: kokybiškos ir inovatyvios paslaugos

2000,00

2500,00

700,00

1093,00
1500,00
1140,00

20

Asociacija „Kauno Senjorai“

Senjorų informacinio ir kompiuterinio raštingumo
gerinimas

1066,00

21

Ateitininkų federacija

A.U.G.U. - Ateitininkų uolumo ir gebėjimų
ugdymas

1300,00

AIESEC Lietuva Kauno filialas

AIESEC Kaunas narių kompetencijos kėlimas bei
organizacijos teikiamų paslaugų viešinimo
didinimas

1000,00

23

Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga

Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga - aktyvi ir matoma

1600,00

24

VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“

25

Asociacija AUŠVIS

26

Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“

22

VšĮ "Ištiesk pagalbos ranką" institucinių gebėjimų
stiprinimas
"Mūsų nedaug, bet mes esame - Akomegalija ir kitų
retų hipofizės ligų informacinės platformos
kūrimas"
Konferencijų, mokymų bei seminarų ciklas: Kaunas
Europos jaunimo sostinė 2021

1200,00
1000,00
2000,00

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NR. 2017-4-4.2-1
Eil.
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Suma, Eur
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2

3

4

MIESTO BENDRUOMENĖS, YPAČ JAUNIMO, SAVANORYSTĖS IR SOCIALINIO VERSLUMO SKATINIMAS

1

Asociacija Kauno „Arkos“ bendruomenė

DRAUG(E) AUKIM: jaunimo/senjorų savanorystės
skatinimas susidraugaujant su žmonėmis, turinčiais
intelekto negalią

3500,00

2

VšĮ UODAS.LT

"Uodo" šeimų bendruomenės Kaune "auginimas",
tęsiant šeimos turgelių tradiciją ir suorganizuojant
nemokamą šeimų šventę

1470,00

3

VšĮ „Actio Catholica Patria“

Jaunimo socialiniai metai 2017

4000,00

4

Žemųjų Šančių bendruomenė

Vaizduotės inižinierių autobusas

2155,00

5

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Kauno viltis“

"Atsineški savo spalvą" - jaunimo savanoriškos
veiklos, su proto negalią turinčiais asmenimis,
skatinimas

1315,00

6

VšĮ Kauno hospiso namai

Kiekviena akimirka brangi

1400,00

7

Kauno seniūnaičių asociacija

Socialinio produkto kūrimas gaunant finansinę
naudą

1500,00

8

Kauno moters užimtumo informacijos centras

„Savanoriauji - ugdai save"

4000,00

9

Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“

Savanoriškos veiklos skatinimas darbui su negalią
turinčiais asmenimis Kauno mieste

2100,00

10

Europinių inovacijų centras

Socialinio verslumo lyderių akademija

2100,00

11

Paramos fondas „Jaunimo linija“

Savanorystės skatinimas jaunimo ir vyresnio
amžiaus žmonių tarpe

2500,00

12

Kauno pilietinės bendruomenės centras „Dainava“

Socialinio verslumo skatinimas Dainavos
mikrorajone "Kuriame, mokomės kartu"

500,00

13

Kauno Vilijampolės bendruomenės centras
„Veršva“

Kuriam sau ir kitiems

1000,00

14

Asociacija Kauno Šilainių bendruomenės centras

Socialinio verslumo įgalinimas

700,00

15

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo
bendradarbiavimo organizacijų platforma

Tavo pasaulis keičiasi, o tu? Savanoriauk!

3500,00

16

Socialinių inovacijų fondas

Mentorystė socialiniam verslumui

2700,00

17

Asociacija „Kauno moterų linija“

Savanorystės skatinimas ir plėtra "Pagalbos
moterims linijoje"

2700,00

18

VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“

Naujų savanorių pritraukimas ir pagalba socialinę
atskirtį patiriančioms šeimoms

1266,00

19

VšĮ „Saugi pradžia“

Savanorystė įkvepia!

1200,00

