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Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

1

2

3
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

1

VšĮ „Europos socialinis verslumo ugdymo ir
inovatyvių studijų institutas“

„ChangeMakersON nGO“ - mokymai Kauno miesto NVO socialinio verslumo potencialo
stiprinimui, finansinio savarankiškumo ir veiklos efektyvumo didinimui.

2

Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“

Mokymų, seminanarų, konferencijų ciklas Kauno jaunimo organizacijų nariams

3

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė

Kauno miesto tikslinėse teritorijose veikiančių NVO kompetencijų ugdymas

4

Kauno moters užimtumo informacijos centras

„NVO darbuotojų kompetencijų tobulinimas – efektyvi investicija!“

5

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“

„Maisto banko“ Kauno padalinio darbuotojų ir savanorių kompetencijų ugdymas

6

Asociacija AUŠVIS

NVO veikiančių asmenų lėšų pritraukimo ir paslaugų komercinimo kompetencijų ugdymas

7

VšĮ „Kauno hospiso namai“

TOBULĖK TARNYSTĖJE

8

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius

NVO darbuotojų kompetencijų ugdymas ir tarptautinis bendradarbiavimas su Kauno miesto
partneriu Rygoje

9

KAUNO KRAŠTO NEFROLOGINIŲ LIGONIŲ
DRAUGIJA „KAUNO GYVASTIS“

Stiprios kompetencijos

10

Socialinių inovacijų fondas

Stiprios NVO - klestintis Kaunas

11

VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“

NVO darbuotojų ir narių kompetencijų tobulinimas

12

Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose
tarnyba“

Žaliakalnio teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimas

13

Viešoji įstaiga „Gražinkime Kauną“

XIX a. medinio Kauno paveldo analizė ir sklaida, padedant Balstogės Technikos universiteto
Architektūros fakultetui

14

Lietuvos universitetų moterų asociacija LUMA

Kokia moteris - tokia ir tauta

15

Kauno seniūnaičių asociacija

Kauno NVO kompetencijų ugdymas

16

XXVII knygos mėgėjų draugija

Vainikas Lietuvai: su knyga ir jos kūrėjais

17

VšĮ Koučingo klubas

Kauno m. teikiamų koučingo paslaugų komercializavimo didinimas

18

Viešoji įstaiga „Kultūrinės ir organizacinės
idėjos“

Nevyriausybinių, kultūros ir jaunimo organizacijų kompetencijų stiprinimo mokymai „Dizaino
Gidas“

19

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės
sąjunga „Žingsnis“

Visuotiniai Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ mokymai

20

Asociacija „Kauno senjorai“

Senjorų kompiuterinio raštingumo ir asmeninių kompetencijų gerinimas

21

Kauno Vilijampolės bendruomenės centras
„Veršva“

Bendruomenės „Veršva“ darbuotojų bei narių kompetencijos kėlimas

22

Kauno Panemunės bendruomenės centras

Lietuvai tėvynei mūsų 100

23

VšĮ Plaukimo klubas

Plaukimo klubo darbuotojų mokymai

