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Apie Pasaulio piliečių akademiją 

 

VšĮ Pasaulio piliečių akademija (PPA) yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios 

pagrindinis tikslas - aktyviai dalyvauti visuomenės kaitos procesuose ir skleisti aktyvaus pilietiškumo ir 

socialinės gerovės idėjas ir vertybes. 

Organizacijos veiklos tikslai: 

 vystyti nacionalinį, kultūrinį ir pilietinį identitetą;  

 skatinti pagarbą žmogaus orumui; 

 plėtoti jaunų žmonių kompetencijas, reikalingas jiems kaip aktyviems Lietuvos ir pasaulio piliečiams; 

 skatinti demokratinius procesus visuomenėje ir dialogą tarp įvairių asmenų ir viešosios politikos 

sektorių; 

 prisidėti prie nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo Lietuvoje. 

Veiklos kryptys: 

 Neformalusis švietimas, 

 Darbas su jaunimu, 

 Visuomenės informavimas, 

 Atstovavimas visuomenės narių interesams, 

 Konsultacinė, ekspertinė ir tyrimų veiklos, 

 Tarptautinis bendradarbiavimas.  

Veiklos tematika: 

 Vystomasis bendradarbiavimas, 

 Globalusis švietimas,  

 Socialinis verslumas, 

 Tarpkultūrinė komunikacija, 

 Demokratinio dialogo skatinimas, 

 Diskriminacijos apraiškų visuomenėje mažinimas, 

 Pagarbos žmogaus teisėms stiprinimas.  

Tikslinė auditorija: 

 Jauni asmenys, 

 Jaunimo darbuotojai, 

 Jaunimo lyderiai, 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo darbuotojai, 

 Nevyriausybinės organizacijos. 
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Pasaulio piliečių akademijos valdymas 

 

Dalininkai ir finansinių įnašų vertė 

VšĮ Pasaulio piliečių akademija vienintelis 

dalininkas - Indrė Augutienė. 

Dalininko finansinių įnašų vertė 2015 m. pradžioje 

– 1.013,67 Eur; 

Dalininko finansinių įnašų vertė 2015 m. pabaigoje 

– 1.013,67 Eur. 

Darbuotojų skaičius 

VšĮ Pasaulio piliečių akademija darbuotojų skaičius 

2015 m. pradžioje – 1; 

VšĮ Pasaulio piliečių akademija darbuotojų skaičius 

2015 m. pabaigoje – 1. 

 

Vadovas, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo 

išmokoms 

VšĮ Pasaulio piliečių akademijos vadovė - Indrė Augutienė, pareigas einanti nuo 2014 m. gegužės 22 d. VšĮ 

Pasaulio piliečių akademija išlaidos vadovo išlaikymui: 

Eil. 

Nr.  

Išlaidų tipas Suma, Eur 

1.  2015 m. vadovui išmokėtas darbo užmokestis ir su juo susijusios 

išlaidos 

989,36 

2.  Dienpinigiai tarnybinėms komandiruotėms, susijusioms su VšĮ 

Pasaulio piliečių akademija veiklos vykdymui 

133,10 
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Pasaulio piliečių akademijos 2015 m. veiklos rezultatai 

 

Projektinė veikla 

Pasaulio piliečių akademija 2015 m. sėkmingai įgyvendino 3 trumpalaikius jaunimo ir su jaunimu 

dirbantiems asmenims skirtus projektus, remiamus Europos Sąjungos ir nacionalinių programų. 

Organizacija taip pat pradėjo įgyvendinti ilgalaikį didelės apimties tarptautinį projektą, skirtą darbo su 

jaunimu kokybės gerinimui ir globaliojo švietimo integravimui jaunimo veiklose.  

Žemiau pateikiamas išsamus 2015 m. Pasaulio piliečių akademijos įgyvendintų projektų aprašymas.  

 

 

Promoting Active Global Citizenship Among Young Europeans (2014-3-LT02-KA105-003882) 

Trukmė: 2015.01.01 – 2015.06.30 

Programa: ES Erasmus+ programa 

Partneriai: C.E.G.A. (Bulgarija), Future Worlds Center (Kipras), A.D.E.L. (Slovakija) 

2015 m. Pasaulio piliečių akademija kartu su partneriais įgyvendino tarptautinį jaunimo mainų projektą 

„Promoting Active Global Citizenship among Young Europeans“. Pagrindinis projekto tikslas – skleisti 

pagrindines globalaus pilietiškumo vertybes, tokias kaip solidarumas, tolerancija, pagarba įvairovei ir kt. 

jaunų žmonių tarpe.  

Pagrindinė projekto veikla - savaitės trukmės mainai 18-29 metų jauniems asmenims iš 4 ES šalių, kurių 

metu didelis dėmesys buvo skirtas jo dalyvių bendradarbiavimo, problemų sprendimo ir aktyvaus 

pilietinio dalyvavimo gebėjimų stiprinimui. Mainuose dalyvavę jaunuoliai buvo skatinami ieškoti 

originalių, į tradicinius rėmus netelpančių sprendimų, kaip savo asmeniniais veiksmais ir pilietinėmis 

iniciatyvomis vietos lygmeniu jie galėtų prisidėti prie teisingesnio ir darnesnio pasaulio kūrimo.  

 

Lentelė 1. Edukaciniai renginiai, įgyvendinant projektą „Promoting Active Global Citizenship Among Young Europeans“ 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

1.  Tarptautiniai jaunimo 
mainai „Promoting Active 
Global Citizenship among 
Young Europeans“ 

Jauni asmenys 2015.04.27 – 
05.04 

Jaskonys, 
Druskininkų sav.  

32 
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Jaunimo socializacija globalioje visuomenėje 

Trukmė: 2015.09.15 – 2015.12.07 

Programa: LR švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos 2015 m. programa 

Partneriai: VšĮ „Kauno jaunimo slėnis“, Vytauto didžiojo universitetas 

2015 m. Pasaulio piliečių akademija kartu su partneriais įgyvendino projektą „Jaunimo socializacija 

globalioje visuomenėje“. Pagrindinis šio projekto tikslas – prisidėti prie vaikų ir jaunimo pozityvios 

socializacijos globalioje visuomenėje, tenkinant jų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, sudarant 

sąlygas jiems įsitraukti į prasmingą veiklą ir taip prisidėti prie darnaus pasaulio kūrimo. 

Projekto uždaviniai: 

- sukurti prielaidas sėkmingai vaikų ir jaunimo socializacijai globalioje visuomenėje; 

- sustiprinti mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, motyvaciją ir 

gebėjimus, reikalingus jų sėkmingai socializacijai globalioje visuomenėje;  

- sustiprinti mokyklų, nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, siekiant sėkmingos 

vaikų ir jaunimo socializacijos globalioje visuomenėje. 

Projektu Pasaulio piliečių akademija siekė sukurti erdvę jaunimui, kurioje jie turėjo galimybę pažinti 

globalaus pasaulio realijas ir tuo pačiu ugdyti(s) aktyvaus dalyvavimo gebėjimus, skatinančius prisidėti 

prie globalios kaitos.  

Pagrindinė projekto veikla – globaliojo švietimo renginys Kauno regiono ir aplinkinių savivaldybių 

mokiniams „Iššūkis (ne)lygybei!“. Tai buvo erdvė jauniems asmenims sužinoti ir patirti, ką globalioje 

visuomenėje reiškia nelygybė ir kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie jos mažinimo. Jaunuoliai turėjo 

galimybę pažvelgti į (ne)lygybės problematiką įvairiuose kontekstuose: ekonominiame, socialiniame, 

politiniame, aplinkosauginiame. 

Vienos dienos renginys „Iššūkis (ne)lygybei!“ jo dalyviams pasiūlė 10 skirtingų pažinimą ir aktyvų 

dalyvavimą skatinančių veiklų: simuliacijų, kūrybinių dirbtuvių, filmų peržiūrų, interaktyvių paskaitų. Šie 

užsiėmimai buvo papildyti stendine medžiaga, taip siekiant dalyvius sudominti aktyvaus dalyvavimo 

galimybėmis globalios visuomenės kaitos procesuose. Kiekvienas projekto dalyvis turėjo galimybę 

dalyvauti 2 (dviejuose) užsiėmimuose.  

Renginys bendrai veiklai sutelkė didelį būrį jaunimo ir suaugusiųjų: mokinius ir mokytojus iš 10 skirtingų 

savivaldybių, savanorius, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus.  

 

Lentelė 2. Edukaciniai renginiai, įgyvendinant projektą „Jaunimo socializacija globalioje visuomenėje“ 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

1.  Globaliojo švietimo renginys 
„Iššūkis (ne)lygybei!” 

Mokiniai 

Mokytojai 

Jaunimo organizacijų 
atstovai, savanoriai 

2015.11.20 Kaunas 239 
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Break a Brick! Youth Against Social Exclusion (2015-2-EE01-KA105-013510) 

Trukmė: 2015.08.01 – 2015.12.31 

Programa: ES Erasmus+ programa 

Partneriai: TDM 2000 Estonia (Estija), Asociace DICE (Čekija), Raplection (Kroatija), Ethelontikh Omada 

Neolaias Dimoy Faistou Dro (Graikija), Biedriba Eurofortis (Latvija), Associazione Studenti per la città 

(Italija), Asociatia GEYC (Rumunija) 

2015 m. Pasaulio piliečių akademija partnerio teisėmis dalyvavo Erasmus+ mobilumo projekte „Break a 

brick! Youth Against Social Exclusion“. Projektą sudarė mokymo kursai jaunimo darbuotojams, jaunimo 

organizacijų nariams ir kitiems, vykdantiems darbą ir neformaliojo švietimo veiklas su jaunimu. Mokymo 

kursai skirti plėtoti jų dalyvių profesines kompetencijas, susijusias su socialinės atskirties ir 

diskriminacijos problemų sprendimu jaunimo tarpe bei naujų projektų ir iniciatyvų socialinės atskirties 

srityje plėtojimu. 

 

Lentelė 3. Edukaciniai renginiai, įgyvendinant projektą „Break a Brick!“ 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

1.  Tarptautiniai mokymo 
kursai „Break a Brick! 
Youth Against Social 
Exclusion“ 

Asmenys, dirbantys 
su jaunimu 

Jaunimo 
organizacijų nariai 

2015.11.08-
15 

Talinas, Estija 6 

 

 

Six Steps to Global Citizenship (2015-1-LT02-KA205-004096) 

Trukmė: 2015.06.01 – 2017.05.31 

Programa: ES Erasmus+ programa 

Partneriai: Pro European Network (Bulgarija), Future Worlds Center (Kipras), Cazalla Intercultural 

(Ispanija) 

2015 m. Pasaulio piliečių akademija kartu su partneriais pradėjo įgyvendinti dvejų metų trukmės 

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „Six Steps to Global Citizenship“. Juo projekto partneriai 

siekia skatinti jaunus žmones tapti aktyviais ir atsakingais pasaulio piliečiais, gebančiais kovoti su 

globaliais iššūkiais ir skleidžiančiais pamatines pasaulio piliečių vertybes, tokias kaip lygiateisiškumas, 

pagarba įvairovei, tolerancija, aktyvus dalyvavimas ir noras keisti. Tai bus daroma, diegiant globaliojo 

švietimo metodus darbe su jaunimu, ir skatinant tarpsektorinį bendradarbiavimą, bendrai globaliojo 

švietimo veiklai suburiant jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei mokyklų bendruomenes. 

Dviejų metų trukmės projektas sukurs erdvę jauniems asmenims, kurioje jie: 

- turės galimybę įvertinti, su kokiomis globaliomis problemomis ir reiškiniais jie susiduria kiekvieną 

dieną, 

- geriau supras, kaip globalios problemos daro įtaką jų asmeniniam ir vietos bendruomenės  

gyvenimui, 

- įgis aktyvaus pilietinio dalyvavimo gebėjimų, reikalingų kaitai globalioje visuomenėje skatinti; 

- taps globalaus pilietiškumo vertybių skleidėjais savo bendruomenėse. 



 6 

Per pirmąjį projekto pusmetį partneriai vykdė tyrimų veiklas, padėsiančias tvirtus pamatus pagrindinėms 

projekto programų rengimo ir edukacinėms veiklos tarptautiniu ir vietos mastu. Šalia tarptautinių 

projekto koordinatorių susitikimų, partneriai įgyvendino ir eilę veiklų, skirtų projekto tikslinės grupės 

įtraukimui į tyrimų veiklą, siekiant sukurti aktyvaus ir atsakingo pasaulio piliečio paveikslą. Žemiau 

pateikiama informacija apie projekto rėmuose organizuotus tarptautinius ir vietinius renginius. 

Lentelė 4. Renginiai, įgyvendinant projektą „Six Steps to Global Citizenship“ 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

1.  Tarptautinis projekto 
partnerių susitikimas 

Projekto 
koordinatoriai 

2015.07.08-
09 

Vilnius, Lietuva 4 

2.  Edukacinis renginys 
„Pasaulio piliečio 
formulė“, įtrauktas į 
renginio „Iššūkis 
(ne)lygybei!“ programą 

Mokiniai 2015.11.20 Kaunas, Lietuva 25 

3.  Edukacinis renginys 
„Pasaulio piliečio 
paveikslas“ 

Jaunimo 
organizacijų nariai 

2015.11.25 Kaunas, Lietuva 6 

4.  Gerosios patirties sklaidos 
seminaras „Pasaulio 
piliečio formulė: 
kompetencijų modelis ir 
tarpsektorinio 
bendradarbiavimo 
galimybės“ 

Mokytojai 2015.11.27 Vilnius, Lietuva 20 

5.  Tarptautinis projekto 
partnerių susitikimas 

Projekto 
koordinatoriai 

2015.12.08-
09 

Sofija, Bulgarija 4 

Iš viso: 59 
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Edukacinė veikla 

2015 m. Pasaulio piliečių akademija aktyviai bendradarbiavo su įvairiomis organizacijomis: 

valstybinėmis institucijomis, mokyklomis, jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, 

nevyriausybines organizacijas vienijančiomis asociacijomis. Jų kvietimu organizacijos atstovai skaitė 

pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, vedė seminarus ir mokymus mokiniams, 

mokytojams, politikos formuotojams ir kt. Žemiau pateikiamas organizacijos 2015 m. skaitytų pranešimų 

ir vestų seminarų bei mokymų sąrašas. 

 

Lentelė 5. 2015 m. skaityti pranešimai, vesti seminarai ir mokymai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Renginio 
organizatorius 

Tikslinė 
auditorija 

Data Vieta Dal. 
Sk. 

Pastabos 

1.  Pranešimas 
tarptautinėje 
konferencijoje 
„Globalusis 
švietimas: nuo 
sampratos iki 
veiksmų“ 

Lietuvos vaikų 
ir jaunimo 
centras 

Mokytojai, 
švietimo ir 
vystomojo 
bendradarbia
vimo politikos 
formuotojai 

2015.04.13 Vilnius 80 Pranešimo 
vaizdo 
įrašas 
peržiūrėtas 
66 kartus 

2.  Mokytojo TV 
tiesioginė 
transliacija „Kas 
yra kas? 
Globalusis 
švietimas“ 

Ugdymo 
plėtotės 
centras 

Mokytojai 2015.05.28 Vilnius 220  

3.  Pranešimas 
seminare 
„Mokyklos 
vaidmuo 
globalaus 
vystymosi 
procesuose“ 

Asociacija 
LITDEA, LR 
švietimo ir 
mokslo 
ministerija 

Švietimo 
politikos 
formuotojai 

2015.06.15 Vilnius 12 Pranešimo 
vaizdo 
įrašas 
peržiūrėtas 
33 kartus 

4.  Mokymai 
„Globaliojo 
švietimo temų 
integravimas į 
ugdymo turinį“  

VšĮ Humana 
People to 
People Baltic 

Mokytojai 2015.10.08-
09 

2015.10.13-
14 

Panevėžys 

Klaipėda 

28  

5.  Pranešimas 
konferencijoje 
„Tarpkultūrinis 
dialogas“ 

Radviliškio 
Gražinos 
pagrindinė 
mokykla 

Mokytojai, 
mokiniai 

2015 10 26 Radviliškis 100  

6.  Seminaras 
„Globalusis 
švietimas 
mokyklos 
gyvenime“ 

Kauno S. 
Daukanto 
progimnazija 

Mokytojai 2015 11 03 Kaunas 25  

7.  Pranešimas Kauno Jėzuitų Mokiniai 2015 11 17 Kaunas 80  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Renginio 
organizatorius 

Tikslinė 
auditorija 

Data Vieta Dal. 
Sk. 

Pastabos 

„Vystomasis 
bendradarbiavi
mas“ 

gimnazija 

8.  Mini seminaras 
„Vystomasis 
bendradarbiavi
mas“ 

Kauno Jėzuitų 
gimnazija 

Mokiniai 2015 11 17 Kaunas 9  
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Pasaulio piliečių akademijos 2015 m. finansiniai rodikliai 

 

2015 m. gautos lėšos 

Eil. 
Nr.  

Gautų lėšų pobūdis Suma, Eur 

1.  Pajamos už suteiktas paslaugas 1.023,83 
2.  ES programų parama projektams įgyvendinti 13.519,40 
3.  LR valstybės institucijų parama projektams įgyvendinti 4.550,00 
4.  2% parama 515,73 

Iš viso: 19.608,96 

 

Grafikas 1. 2015 m. gautų lėšų struktūra 

 

2015 m. sąnaudos 

Eil. 
Nr.  

Sąnaudų kategorija Suma, Eur 

1.  Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos 223,40 
2.  Transporto išlaikymas 213,84 
3.  Darbuotojų komandiruotės 98,98 
4.  Renginių organizavimo sąnaudos (dalyvių kelionės, 

apgyvendinimas, maitinimas ir kt.) 
10.766,58 

5.  Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 3.177,98 
Iš viso: 14.480,78 

6.  Būsimųjų laikotarpių sąnaudos (darbuotojų darbo užmokestis, 
transporto išlaikymas, komandiruotės, renginių organizavimo 
snaudos ir kt.) 

2.367,53 

 

  

Pajamos už suteiktas 
paslaugas

5%

ES programų parama 
projektams įgyvendinti

69%

LR valstybės institucijų 
parama projektams 

įgyvendinti
23%

2% parama
3%
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Grafikas 2. 2015 m. sąnaudų struktūra 

 

 

2015 m. sąnaudų paskirtis 

Eil. 
Nr.  

Sąnaudų paskirtis Suma, Eur 

1.  Projektų vykdymo sąnaudos 13.197,00 
2.  Bendrosios įstaigos sąnaudos 1.283,78 

Iš viso: 14.480,78 

 

Grafikas 3. 2015 m. sąnaudų paskirtis 

 

Darbuotojų darbo 
užmokestis ir susijusios 

sąnaudos
2%

Transporto išlaikymas
1%

Darbuotojų 
komandiruotės

1%

Renginių organizavimo 
sąnaudos

74%

Kitos bendrosios ir 
administracinės 

sąnaudos
22%

91%
9%

Projektų vykdymo sąnaudos Bendrosios įstaigos sąnaudos
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Gauta parama projektams įgyvendinti 

Eil. 
Nr. 

Programa Projekto pavadinimas ir numeris Gauta paramos suma, 
Eur 

1.  Erasmus+  Promoting Active Global Citizenship 
Among Young Europeans  
(Nr.2014-3-LT02-KA105-003882) 

13.136,00 

2.  Erasmus+ Break a Brick! Youth Against Social 
Exclusion 
(Nr. 2015-2-EE01-KA105-013510) 

383,40 

3.  Vaikų ir jaunimo 
socializacijos 2015 m. 
programa 

Jaunimo socializacija globalioje 
visuomenėje 
(Nr. F10-56) 

4.550,00 

Iš viso: 18.069,40 

 

Gautinos lėšos už 2015 m. pradėtus vykdyti projektus 

Eil. 
Nr. 

Programa Projekto pavadinimas ir 
numeris 

Bendra 
paramos suma, 
Eur 

2016 m. gautina 
paramos suma, 
Eur 

1.  Erasmus+  Six Steps to Global Citizenship 144.614,00 57.845,60 
Iš viso: 57.845,60 

 


