NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES 2017 M. VASARIO 20 D. GAUTŲ IR
UŽREGISTRUOTŲ PROJEKTŲ
PARAIŠKŲ SĄRAŠAS
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NR. 2017-4-4.1-1
Eil.
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

1

2

3

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ GEBĖJIMŲ IR DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS,
ORGANIZACINĖ PARAMA, PARTNERYSTĖS IR TINKLAVEIKOS SKATINIMAS
Psichologinių idėjų namai

Jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovų verslumo
kompetencijų stiprinimas

Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga

Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga - aktyvi ir matoma

PB fondas

Kauno finansų ir vadybos forumas

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

Socialines-psichologines paslaugas teikiančių
nevyriausybinių organizacijų darbuotojų kompetencijų
stiprinimas, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas

Amici Art

NVO organizacijos VšĮ „Amici Art” vadovės
kompetencijų tobulinimas

Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos
centras

Psichologinės pagalbos įtraukimas į gydymo procesą modernaus Sveikatos priežiūros modelio kūrimas Kaune

Toastmasters Kaunas

Kaunas mano širdyje

Kauno Senjorai

Senjorų informacinio ir kompiuterinio raštingumo
gerinimas

1
2
3
4
5
6
7
8

Inovatyvūs kūrybiniai projektai

9
Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC)

10

Kaip įkurti kūrybinę ugnelę viešinant organizacijų
paslaugas
Darbuotojų kompetencijų tobulinimas – efektyvi
investicija!

Aukodeita

Nevyriausybinių organizacijų partnerystės ir tinklaveikos
skatinimas priklausomybių prevencijos srityje

Kauno Šilainių bendruomenės centras

Įgūdžių ir gebėjimų stiprinimas partnerystėje

Sveikų dantų mokykla

Sveiki dantys - besišypsantys vaikai

Darnūs namai

Kaip užauginti vaiką be „beržinės košės?“

Jūrų skautija „Divytis“

Jūrų skautijos „Divytis“ stiprinimas ir viešinimas

Kauno Soroptimisčių Klubas

Suaugusiųjų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų
lavinimas Kauno bendruomenių centruose

Socialinių inovacijų fondas

Stiprios bendruomenės - klestintis Kaunas!

Kauno Panemunės bendruomenės centras

18

Bendruomenės įveiklinimas Kauno garbei, Lietuvos
jubiliejui

RIGRA

19

Miesto bendruomenės ir NVO bendradarbiavimo
stiprinimas diskutuojant apie pagalbos organizavimą
priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo
asmenims

Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacija
„RETROMOBILE“

Asociacijos „Retromobile“ bei istorinės, karinės technikos
muziejaus veiklos viešinimas

Kauno moterų linija

„Pagalbos moterims linijos“ organizacinių gebėjimų ir
darbuotojų/savanorių kompetencijų stiprinimas,
partnerystės ir tinklaveikos skatinimas

11
12
13
14
15
16
17

20
21

Socialinių projektų institutas

Stiprios NVO -visuomenės gerovei

Lietuvos motociklų sporto federacija

Organizacijos gebėjimų ir darbuotojų kompetencijų
stiprinimas

Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA)

Migracija ir Europos ateitis/Mitai, faktai ir atsakymai apie
emigrantus iš Kauno/

SocACTIVA

Kauno miesto NVO sektoriaus tinkaveikos skatinimas,
ugdant jų darbuotojų kompetencijas

Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno Gyvastis“

KOMPETENCIJA= ŽINIOS + PATIRTIS +
GEBĖJIMAI

Kauno bendruomenių centrų asociacija

Bendruomenių veiklos plėtra stiprinant gebėjimus ir
plečiant bendradarbiavimą su miesto institucijomis ir
organizacijomis

Padedu augti

28

Padėkite mums padėti: asociacijos „Padedu augti“ veiklos
stiprinimas ir sklaida Kauno mieste

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius

29

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

Mokslas ir inovacijos visuomenei

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

Kauno jaunimo žiniasklaidos centras

Kūrybinio ugdymo ir informavimo programa Kadras

Kauno Seniūnaičių asociacija

Lietuvos Seniūnaičių organizacijų viešinimo renginys
Kaune

Kauno Seniūnaičių asociacija

NVO ir bendruomenių centrų bendradarbiavimo ir
partnerystės stiprinimas Kauno regione

Ištiesk pagalbos ranką

VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ institucinių gebėjimų
stiprinimas

22
23
24
25
26
27

30
31
32
33
34

T.L.S korporacija Neo-Lithuania

Mokymai: „Vadovavimo įgūdžių stiprinimas Kauno
akademinėse organizacijose“

Kauno Seniūnaičių asociacija

Nevyriausybinių organizacijų forumas

Moterų klubas „Ad astra Kaunas“

Moterų specialiųjų kompetencijų tobulinimas

Lietuvos medicinos studentų asociacija

Tobulėjame dalindamiesi

Ateitininkų federacija

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

35
36
37
38
39
Šilainių bendruomenės centras

40
AIESEC Lietuva Kauno filialas

AIESEC Kaunas narių kompetencijos kėlimas bei
organizacijos teikiamų paslaugų viešinimo didinimas

Saulėti namai

VšĮ „Saulėti namai“ narių, savanorių bei partnerių
bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas

41
42
Baltijos žmogus

43

Asociacijos „Baltijos žmogus“ narių, savanorių bei
partnerių bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų
tobulinimas

Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ ( KJOSAS )

Konferencijų, mokymų bei seminarų ciklas: Kaunas –
Europos jaunimo sostinė 2021

Kauno Šilainių bendruomenės centras „Atgaiva“

Asociacijos „Atgaiva“ narių, savanorių bei partnerių
bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas
Kauno miesto bendruomenės NVO ir Kauno m.
savivaldos partnerystės skatinimas per Kauno apskrities
moterų krizių centro, kaip aktyvios visuomenės

44
45
Kauno apskrities moterų krizės centras

46

VšĮ „Šilainių bendruomenės centras“ narių, savanorių bei
partnerių bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų
tobulinimas

orgranizacijos, stiprinimą

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras

Komunikacinė partnerystė - raktas kurčiųjų informacijos
prieinamumui

Kauno Seniūnaičių Asociacija

Kauno Seniūnaičių Asociacijos ir NVO specialiųjų
kompetencijų tobulinimas ypač organizacijos valdymo
srityje

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojų
kompetencijų tobulinimas ir teikiamų paslaugų viešinimas

Kauno arkivyskupijos Caritas

Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų ir darbuotojų
kompetencijų stiprinimas

Kūrybos biuras

Kauno gatvės meno festivalio NYKOKA tinklaveika ir
partnerių paieška

Kultūrinės ir organizacinės idėjos

Nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų mokyklų
programa „Dizaino Gidas“

Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras

Kaunas - savanorių miestas

Kolpingo kolegija

Komunikacinės audros ir kaip jas suvaldyti?

Actio Catholica Patria

AC Patria viešosios komunikacijos strategijos kūrimas ir
įgyvendinimas, įgalinant organizaciją teikti tvarias
socialines bei kitas paslaugas jaunimui

Kauno „Rotaract“ klubas

Kauno Roraract ir Rotary klubų narių mokymai

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Interjero erdvė

57
Maisto bankas

58

Kauno miesto visuomenės sąmoningumo apie darnų
vartojimą ir aplinkosaugą didinimas, siekiant Kauno
miesto kaip „Žaliojo miesto“ vardo stiprinimo
Kauniečių savanoriškos veiklos skatinimas juos įtraukiant
į „Maisto banko“ ir paramą maistu teikiančių organizacijų
tinklo veiklas

Aušvis

Mūsų nedaug, bet mes esame - Akomegalija ir kitų retų
hipofizės ligų informacinės platformos kūrimas

Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija

Vaikų dienos centrų darbuotojų kompetencijų stiprinimas:
kokybiškos ir inovatyvios paslaugos

Nacionalinė Nevyriausybinių Vystomojo Bendradarbiavimo Organizacijų
Platforma

NNVBO platformos organizacinių gebėjimų stiprinimas,
partnerystės ir tinklaveikos skatinimas

AIESEC Lietuva Kauno filialas

AIESEC Kaunas narių kompetencijos kėlimas bei
organizacijos teikiamų paslaugų viešinimo didinimas

59
60
61
62

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

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

1

2

3

MIESTO BENDRUOMENĖS, YPAČ JAUNIMO, SAVANORYSTĖS IR SOCIALINIO VERSLUMO SKATINIMAS

1

Psichologinių idėjų namai

2

Gerumo rankos

3

Saugi pradžia

Kauno iššūkis
Aš - savanoris

4
5

Savanorystė įkvepia!

Uodas.lt

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

Frida

„Frida“ ir draugai" - LPF „Frida“ socialinio verslumo
modelio kūrimas ir įgyvendinimas

6

Kauno pilietinės bendruomenės centras „Dainava“

Socialinio verslumo skatinimas Dainavos mikrorajone
„Kuriame, mokomės kartu“

7

Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC)

Savanoriauji - ugdai save

Jaunimo laisvalaikio tinklas

Jaunimo laisvalaikio tinklo veiklos skatinimo ir naujų
iniciatyvų įgyvendinimo programa
„Pradėk.Sukurk.Nesustok!“

9

A.Guogos paramos fondas

Kauno miesto jaunimo socialinio verslumo įgalinimas
informacinėmis technologijomis

10

Kauno Šilainių bendruomenės centras

8

Socialinio verslumo įgalinimas

11

Kauno „Akros“ bendruomenė

12

Jaunimo laisvalaikio tinklas

DRAUG(E) AUKIM: jaunimo/senjorų savanorystės
skatinimas susidraugaujant su žmonėmis, turinčiais
intelekto negalią
Jaunimo laisvalaikio tinklo veiklos skatinimo ir naujų
iniciatyvų įgyvendinimo programa
„Pradėk.Sukurk.Nesustok!“

13

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno viltis“

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

14

Kauno Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“

15

Socialinių inovacijų fondas

16

Europinių inovacijų centras

17

Actio Catholica Patria

Kuriam sau ir kitiems
Mentorystė socialiniam verslumui
Socialinio verslumo lyderių akademija
Jaunimo socialiniai metai 2017

18

Kauno moterų linija

Savanorystės skatinimas ir plėtra „Pagalbos moterims
linijoje“

Gyvenimo vartai

Socialinio verslo elektroninės prekybos sistemos
sukūrimas

Kaniterapinės pagalbos centras

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO
BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES
PRIORITETĄ „MIESTO BENDRUOMENĖS, YPAČ
JAUNIMO, SAVANORYSTĖS IR SOCIALINIO
VERSLUMO SKATINIMAS“ NR. 2017-4-4.2-1

Vilties žiedas

Savanoriškos veiklos skatinimas darbui su negalią
turinčiais asmenimis Kauno mieste

22

Ištiesk pagalbos ranką

Naujų savanorių pritraukimas ir pagalba socialinę atskirtį
patiriančioms šeimoms

23

Kauno Seniūnaičių asociacija

24

Lietuvos žmogaus teisių centras

19

20
21

25

Paramos fondas "Jaunimo linija"

26

Amici Art

Socialinio produkto kūrimas gaunant finansinę naudą
Savanorystė, kaip tinklaveika ir mentorystė
Savanorystės skatinimas jaunimo ir vyresnio amžiaus
žmonių tarpe
Kūrybinės idėjos laimingesnei visuomenei

Miegantys drambliai

Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, užimtumo
didinimas

28

Kauno apskrities moterų krizės centras

Savanorystė - svarbus elementas siekiant pokyčių
visuomenėje

29

Žemųjų Šančių bendruomenė

27

30

Meno vadybos platforma

Vaizduotės inižinierių autobusas
Savanoriško jaunimo (16-29m.) kompetencijų ugdymo
programa projektų erdvėje „Kabinetas“

31

Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras

32

Nacionalinė Nevyriausybinių Vystomojo Bendradarbiavimo Organizacijų
Platforma

33

Vyrų krizių centras

34

Kauno hospiso namai

35

"Nematerialaus turto fondas"

Savanorystės iššūkis
Tavo pasaulis keičiasi, o tu? Savanoriauk!
Vyrai - vyrams: savanorystė, užimtumas ir tarpasmeninė
pagalba 50 ir vyresniems Kauno miesto vyrams
Kiekviena akimirka brangi
Inovatyvios ekskursijos - jaunimo socialinis verslas

