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NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ GEBĖJIMŲ IR DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS,
ORGANIZACINĖ PARAMA, PARTNERYSTĖS IR TINKLAVEIKOS SKATINIMAS
Psichologinės pagalbos įtraukimas į gydymo procesą
Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos
- modernaus Sveikatos priežiūros modelio kūrimas
centras
Kaune
Kauno miesto bendruomenės NVO ir Kauno m.
savivaldos partnerystės skatinimas per Kauno
Kauno apskrities moterų krizės centras
apskrities moterų krizių centro, kaip aktyvios
visuomenės orgranizacijos, stiprinimą
Nevyriausybinių organizacijų partnerystės ir
Aukodeita
tinklaveikos skatinimas priklausomybių prevencijos
srityje
Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras

Kaunas - savanorių miestas

Kūrybos biuras

Kauno gatvės meno festivalio NYKOKA tinklaveika
ir partnerių paieška

VšĮ Karo paveldo centras

Kauno tvirtovės VII forto įgulos gebėjimų
stiprinimas viešinimo srityje

Kauno "Rotaract" klubas

"Kauno Roraract ir Rotary klubų narių mokymai"

"Actio Catholica Patria"

AC Patria viešosios komunikacijos strategijos
kūrimas ir įgyvendinimas, įgalinant organizaciją

teikti tvarias socialines bei kitas paslaugas jaunimui
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Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA)
Padedu augti
Interjero erdvė
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Migracija ir Europos ateitis/Mitai, faktai ir atsakymai
apie emigrantus iš Kauno/
Padėkite mums padėti:asociacijos "Padedu augti"
veiklos stiprinimas ir sklaida Kauno mieste
Kauno miesto visuomenės sąmoningumo apie darnų
vartojimą ir aplinkosaugą didinimas, siekiant Kauno
miesto kaip "Žaliojo miesto" vardo stiprinimo

Sveikų dantų mokykla

Sveiki dantys - besišypsantys vaikai

Kauno jaunimo žiniasklaidos centras

Kūrybinio ugdymo ir informavimo programa Kadras

Jūrų skautija "Divytis"

Jūrų skautijos "Divytis" stiprinimas ir viešinimas

Kolpingo kolegija

Komunikacinės audros ir kaip jas suvaldyti?

Darnūs namai

Kaip užauginti vaiką be "beržinės košės?"

Kauno Panemunės bendruomenės centras

Bendruomenės įveiklinimas Kauno garbei, Lietuvos
jubiliejui

Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacija
"RETROMOBILE"

Asociacijos "Retromobile" bei istorinės, karinės
technikos muziejaus veiklos viešinimas

T.L.S korporacija Neo-Lithuania

Mokymai "Vadovavimo įgūdžių stiprinimas Kauno
akademinėse organizacijose"

Kauno Soroptimisčių Klubas

Suaugusiųjų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų
lavinimas Kauno bendruomenių centruose

Kauno Seniūnaičių Asociacija
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Inovatyvūs kūrybiniai projektai

Kauno Seniūnaičių Asociacijos ir NVO specialiųjų
kompetencijų tobulinimas ypač organizacijos
valdymo srityje
"Kaip įkurti kūrybinę ugnelę viešinant organizacijų
paslaugas"

Kauno Seniūnaičių asociacija

NVO ir bendruomenių centrų bendradarbiavimo ir
partnerystės stiprinimas Kauno regione

PB fondas

Kauno finansų ir vadybos forumas

Kauno Šilainių bendruomenės centras

Įgūdžių ir gebėjimų stiprinimas partnerystėje

"Toastmasters Kaunas"

"Kaunas mano širdyje"

Kauno Seniūnaičių asociacija

Lietuvos Seniūnaičių organizacijų viešinimo
renginys Kaune

Moterų klubas "Ad astra Kaunas"

Moterų specialiųjų kompetencijų tobulinimas

Kauno Seniūnaičių asociacija

Nevyriausybinių organizacijų forumas

Lietuvos motociklų sporto federacija

Organizacijos gebėjimų ir darbuotojų kompetencijų
stiprinimas

Nacionalinė Nevyriausybinių Vystomojo Bendradarbiavimo
Organizacijų Platforma

NNVBO platformos organizacinių gebėjimų
stiprinimas, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas

"Amici Art"

NVO organizacijos VšĮ “Amici Art” vadovės
kompetencijų tobulinimas
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MIESTO BENDRUOMENĖS, YPAČ JAUNIMO, SAVANORYSTĖS IR SOCIALINIO VERSLUMO SKATINIMAS

1
2
3
4
5

Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras

Savanorystės iššūkis

A.Guogos paramos fondas

Kauno miesto jaunimo socialinio verslumo
įgalinimas informacinėmis technologijomis

Kaniterapinės pagalbos centras

„Miesto bendruomenės, ypač jaunimo, savanorystės
ir socialinio verslumo skatinimas“

Asociacija "Nematerialaus turto fondas"

Inovatyvios ekskursijos - jaunimo socialinis verslas

"Gerumo rankos"

Aš - savanoris

Vyrų krizių centras
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"Frida"

Vyrai - vyrams: savanorystė, užimtumas ir
tarpasmeninė pagalba 50 ir vyresniems Kauno miesto
vyrams
"Frida" ir draugai" - LPF "Frida" socialinio verslumo
modelio kūrimas ir įgyvendinimas

Kauno apskrities moterų krizės centras

Savanorystė - svarbus elementas siekiant pokyčių
visuomenėje

Miegantys drambliai

Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, užimtumo
didinimas

Jaunimo laisvalaikio tinklas

Jaunimo laisvalaikio tinklo veiklos skatinimo ir
naujų iniciatyvų įgyvendinimo programa

"Pradėk.Sukurk.Nesustok!"
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Lietuvos žmagaus teisių centras

Savanorystė, kaip tinklaveika ir mentorystė

Meno vadybos platforma

Savanoriško jaunimo (16-29m.) kompetencijų
ugdymo programa projektų erdvėje "Kabinetas"

Gyvenimo vartai

Socialinio verslo elektroninės prekybos sistemos
sukūrimas

“Amici Art”

Kūrybinės idėjos laimingesnei visuomenei

"Psichologinių idėjų namai"

Kauno iššūkis

