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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 2018 m. pradžioje 

– 5.013,67 Eur; 

Dalininko finansinių įnašų vertė 2018 m. pabaigoje 

– 6.013,67 Eur. 

Darbuotojų skaičius 

VšĮ Pasaulio piliečių akademija darbuotojų skaičius 

2018 m. pradžioje – 1; 

VšĮ Pasaulio piliečių akademija darbuotojų skaičius 

2018 m. pabaigoje – 3. 

 

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.  2018 m. vadovui išmokėtas darbo užmokestis ir su juo susijusios 

išlaidos 

18.662,35 

2.  Dienpinigiai tarnybinėms komandiruotėms, susijusioms su VšĮ 

Pasaulio piliečių akademija veiklos vykdymu 

1.251,00 
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Pasaulio piliečių akademijos 2018 m. veiklos rezultatai 

 

Projektinė veikla 

Pasaulio piliečių akademija 2018 m. sėkmingai vykdė ankstesniais metais pradėtus ilgalaikius projektus, 

o taip pat prisijungė prie naujų darbui su jaunimu ir neformaliajam ugdymui skirtų iniciatyvų, remiamų 

Europos Sąjungos programų.  

Žemiau pateikiamas išsamus 2018 m. Pasaulio piliečių akademijos įgyvendintų projektų aprašymas.  

 

A Strengthened Network and An Integration Map for Refugees – iMAPPY (2016-3-TR01-KA205-

037114) 

Trukmė: 2017.02.01 – 2019.04.30 

Programa: ES Erasmus+ programa 

Partneriai: IGAM (Turkija), Terra Ankara (Turkija), VšĮ Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), TDM 2000 

(Italija), IASIS (Graikija), ADEL (Slovakija). 

Projektas "A Strengthened Network and an Integration Map for Refugees" (I’MAPPY) - tai Erasmus+ 

strateginių partnerysčių projektas, kurį finansavo Turkijos nacionalinė agentūra. Projekto tikslai: 

- Įgalinti jaunus pabėgėlius partnerių šalyse aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime;  

- Prisidėti prie nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimo, siekiant integruoti jaunus pabėgėlius 

į savo veiklas; 

- Išplėtoti su jaunais pabėgėliais dirbančių organizacijų bendradarbiavimą, tinklaveiką ir tarpusavio 

veiksmų koordinavimą. 

Projektu bus siekiama sukurti interaktyvų žemėlapį, kurio pagalba jauni pabėgėliai galės rasti 

organizacijas ir institucijas, galinčias jiems suteikti reikalingą pagalbą. Kiti planuojami projekto produktai 

- projekto internetinė svetainė, informacinis vadovas jauniems pabėgėliams ir vadovas nevyriausybinėms 

organizacijoms, siekiančioms savo veikloje integruoti jaunus pabėgėlius. 

2018 m. atliktos projekto veiklos: 

- Sukurta ir išbandyta mobilioji aplikacija, leidžianti pabėgėliams projekto partnerių šalyse rasti jiems 

pagalbą teikiančias organizacijas; 

- Parengtas vadovas nevyriausybinėms organizacijoms, siekiant padėti joms pasiruošti sėkmingai 

jaunų pabėgėlių integracijai jų veiklose; 

- Pasaulio piliečių akademijos atstovai aktyviai dalyvavo projekto mobilumo veiklose ir baigiamojoje 

projekto konferencijoje. 

Lentelė 1. Renginiai, įgyvendinant projektą „iMAPPY“ 

Eil. 
Nr. 

Renginio 
pavadinimas 

Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

Komentarai 

1.  Projekto mobilumo 
veikla 

Projekto 
koordinatoriai, 
jaunimo 
darbuotojai 

2018.01.08-
12 

Ankara, 
Turkija 

1 Nurodomas 
PPA 
deleguotų 
dalyvių 
skaičius 
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Eil. 
Nr. 

Renginio 
pavadinimas 

Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

Komentarai 

2.  Projekto mobilumo 
veikla 

Projekto 
koordinatoriai, 
jaunimo 
darbuotojai 

2018.05.07-
11 

Ankara, 
Turkija 

2 Nurodomas 
PPA 
deleguotų 
dalyvių 
skaičius 

3.  Projekto mobilumo 
veikla 

Projekto 
koordinatoriai, 
jaunimo 
darbuotojai 

2018.06.25-
29 

Kaunas, 
Lietuva 

12 Nurodomas 
bendras 
veiklos 
dalyvių 
skaičius 

4.  Projekto mobilumo 
veikla 

Projekto 
koordinatoriai, 
jaunimo 
darbuotojai 

2018.09.03-
07 

Atėnai, 
Graikija 

2 Nurodomas 
PPA 
deleguotų 
dalyvių 
skaičius 

5.  Projekto baigiamoji 
konferencija 

Projekto 
koordinatoriai, 
jaunimo 
darbuotojai 

2018.11.26-
30 

Ankara, 
Turkija 

3 Nurodomas 
PPA 
deleguotų 
dalyvių 
skaičius 

 

Projektas bus baigtas 2019 metais.  

 

MODEration strategies of SCREEN abuse for Generation Y(outh) – inSCREENMODE (2017-1-

UK01-KA205-036208) 

Trukmė: 2017.09.30 – 2019.09.29 

Programa: ES Erasmus+ programa 

Partneriai: Civic Computing (Jungtinė Karalystė), The Nottingham Trent University (Jungtinė Karalystė), 

Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), Crystal Clear Soft (Graikija), Emphasys Centre (Kipras), Asociatia 

Direct (Rumunija), Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii (Lenkija). 

Pasaulio piliečių akademija įgyvendina Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „In Screen Mode“, 

kuris skirtas jaunimui, susiduriančiam su priklausomybėmis nuo interneto. Pagrindinis projekto tikslas – 

įgalinti 16-25 metų amžiaus jaunuolius valdyti savo naudojimosi internetu įpročius. Siekiant šio tikslo, 

partneriai sukurs įrankius ir mokomąsias priemones, kurios siūlys jaunimui būdus, kaip mažinti laiką, 

kurį jie praleidžia internete ir priemones, padėsiančias formuoti efektyvius naudojimosi internetu 

įpročius. 

Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad 1,2% paauglių projekto partnerių šalyse turi priklausomybę nuo 

interneto, o 12,7% jaunuolių yra priskiriami rizikos nuo priklausomybės internetui grupei. Šis projektas 

turi dvejopą tikslą: 

1. Didinti jaunimo supratimą ir skatinti juos atsakingai naudotis įvairiomis internetinėmis 

priemonėmis ir įrankiais; 

2. Pasiūlyti priemones, įrankius ir būdus, kurie padėtų jaunimui valdyti savo internete praleidžiamą 

laiką ir naudojimosi internetinėmis priemonėmis įpročius.  
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2018 m. įgyvendintos projekto veiklos: 

- Atliktas tyrimas visose partnerių šalyse, siekiant išsiaiškinti jaunimo naudojimosi internetiniais 

įrankiais įpročius ir poreikį vykdyti priklausomybės nuo interneto prevenciją; 

- Pradėtas kurti skaitmeninis įrankis, leisiantis jaunimui įsivertinti savo naudojimosi internetu įpročius 

ir juos keisti. 

Lentelė 1. Renginiai, įgyvendinant projektą „inSCREENMODE“ 

Eil. 
Nr. 

Renginio 
pavadinimas 

Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

Komentarai 

1.  Projekto partnerių 
susitikimas 

Projekto 
koordinatoriai 

2018.04.16 Kaunas, 
Lietuva 

9 Nurodomas 
bendras 
renginio 
dalyvių 
skaičius 

2.  Projekto partnerių 
susitikimas 

Projekto 
koordinatoriai 

2018.11.13 Bukareštas, 
Ruminija 

2 Nurodomas 
PPA 
deleguotų 
dalyvių 
skaičius 

 

Projektas bus baigtas 2019 metais. 

Daugiau informacijos apie projektą - internetinėje svetainėje www.inscreenmode.eu.  

 

Global Education Goes Local – GEGL (CSO-LA/2017/388-120) 

Trukmė: 2017.11.01 – 2020.10.31 

Programa: EuropeAid, Non-State Actors and Local Authorities / Raising public awareness of 

development issues and promoting development education in the European Union 

Partneriai: C.E.G.A. Foundation (Bulgarija), Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), Cazalla Intercultural 

(Ispanija), Future Worlds Center (Kipras), Suedwind (Austrija), Institute for African Studies (Slovėnija). 

Pagrindinis projekto „Global Education Goes Local“ tikslas – skatinti piliečių, ypač jaunimo, aktyvų 

dalyvavimą sprendžiant globalias problemas, kuris būtų paremtas jų supratimu ir kritiniu požiūriu į 

pasaulio darnaus vystymosi procesus. 

Projekto uždaviniai: 

- Skatinti geresnį piliečių supratimą apie žmonių, šalių ir kultūrų globalią tarpusavio priklausomybę; 

- Supažindinti vietos bendruomenes, ypač jose gyvenantį jaunimą, su Darnaus vystymosi tikslais  ir jų 

apraiškomis vietos ir globaliu lygmeniu; 

- Pasiūlyti naujų priemonių ir metodų, paremtų popkultūros principais, padedančių įtraukti jaunus 

žmones į globalių problemų sprendimo procesus; 

- Sudaryti sąlygas įvairioms organizacijoms plėtoti savo kompetencijas, kurios padėtų joms planuoti ir 

įgyvendinti globaliojo švietimo veiklas vietos bendruomenėse. 

Projekto veiklos 2018 metais: 

- Atrinktos 8 organizacijos 6 Lietuvos regionuose, kurios aktyviai įsitraukė į projekto veiklas; 

- Organizuotas gebėjimų stiprinimo renginių ciklas projekte dalyvaujančių organizacijų atstovams; 

http://www.inscreenmode.eu/
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- Įgyvendinti visuomenės informavimo ir švietimo apie darnaus vystymosi tikslus projektai 7 projekte 

dalyvaujančiose bendruomenėse; 

- Pradėtas rengti metodinis leidinys, kuris padės taikyti įvairius pop kultūros aspektus visuomenės 

informavimo apie DVT ir globaliojo švietimo veiklose. 

Lentelė 3. Renginiai, įgyvendinant projektą „Global Education Goes Global“ 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

1.  Gebėjimų stiprinimo mokymų 
ciklas projekte dalyvaujančių 
organizacijų nariams (3 
mokymai po 2 dienas) 

Projekte 
dalyvaujančių 
organizacijų 
darbuotojai, nariai 

2018 m. 
kovas-
birželis 

Kaunas, 
Lietuva 

66 

2.  Mokymai projekte 
dalyvaujančiose organizacijose 
(8 mokymai po 1 dieną) 

Projekte 
dalyvaujančių 
organizacijų 
darbuotojai, nariai 

2018 m. 
rugpjūtis-
spalis 

Kaunas, 
Radviliškis, 
Šiaulių r., 
Akmenės r., 
Kupiškis, 
Alytus 

96 

3.  Visuomenės informavimo ir 
švietimo apie darnaus 
vystymosi tikslus projektai 7 
projekte dalyvaujančiose 
bendruomenėse  

Projekte 
dalyvaujančių 
bendruomenių 
nariai: vaikai, 
jaunimas, 
suaugusieji, 
senjorai 

2018 m. 
rugpjūtis-
gruodis 

Jurbarkas, 
Radviliškis, 
Šiaulių r., 
Akmenės r., 
Alytus 

3628 

4.  Projekto dalyvių susitikimas 
pirmųjų projekto metų 
rezultatams aptarti 

Projekte 
dalyvaujančių 
organizacijų 
darbuotojai, nariai 

2018.12.06-
07 

Kauno r. 20 

 

Projekto veiklos bus tęsiamos 2019-2020 metais. 

 

GLOBALAB – goes global (589577-EPP-1-2017-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA) 

Trukmė: 2017.08.01 – 2019.05.31 

Programa: Erasmus+ 

Partneriai: Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), Pro European Network (Bulgarija), Cazalla 

Intercultural (Ispanija), Young People We Care (Gana), Soul X-pressions (Uganda), Tanzania Youth 

Cultural Exchange Network (Tanzanija) 

Projektas „GLOBALAB – goes global“ – tai tęstinė iniciatyva, kuria projekto partneriai siekia plėtoti ir 

toliau naudoti jau įgyvendinto projekto „Six Steps to Global Citizenship“ rezultatus. Pagrindinis šio 

projekto tikslas – ieškoti sąsajų ir sinergijų tarp darbo su jaunimu veiklų ir pasaulinės Darnaus vystymosi 

darbotvarkės bei stiprinti jaunimo darbuotojų kompetencijas, įgalinančias juos įgyvendinti globaliojo 

švietimo veiklas, kuriose nebūtų vienpusio požiūrio į globalias problemas ir jos būtų paremtos realiais 

pavyzdžiais.  

Projekto uždaviniai: 

- Stiprinti partnerystę tarp jaunimo darbuotojų Europoje ir Užsachario Afrikoje; 
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- Didinti darbo su jaunimu kokybę partnerių šalyse, į jį integruojant globalią darnaus vystymosi 

problematiką; 

- Sudaryti galimybes jaunimo darbuotojams ir jauniems žmonėms dalyvauti tarptautinėse mobilumo 

veiklose ir tokiu būdu stiprinti asmenines globaliojo pilietiškumo kompetencijas; 

- Surinkti ir į veiklas su jaunimu integruoti istorijas apie darbo su jaunimu vaidmenį, siekiant Darnaus 

vystymosi tikslų.  

Projekto veiklos 2018 metais: 

- Suorganizuotas projekto partnerių susitikimas, kurio metu aptartas projekto planas ir įgyvendinimo 

strategija; 

- 3 Pasaulio piliečių akademijos atstovai dalyvavo 2 savaičių trukmės stažuotėse Ugandoje, Ganoje ir 

Tanzanijoje, kurių metu gilinosi į partnerių organizacijose taikomas veiklos, darbo su jaunimu ir 

neformaliojo ugdymo formas; 

- Pasaulio piliečių akademija priėmė 2 partnerių organizacijų atstovus iš Ugandos ir Tanzanijos 2 

savaičių trukmės stažuotėms Lietuvoje, kurių metu jie turėjo galimybę susipažinti su PPA veiklos 

turiniu ir formomis, darbu su partnerinėmis organizacijomis ir institucijomis; 

- Suorganizuotas 7 dienų trukmės tarptautinis seminaras Tanzanijoje, skirtas darbo su jaunimo ir 

globaliojo pilietiškumo patirties pasidalijimui projekto partnerių tarpe.  

Lentelė 4. Renginiai, įgyvendinant projektą „GLOBALAB – goes global“ 

Eil. 
Nr. 

Renginio 
pavadinimas 

Tikslinė 
grupė 

Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

Komentarai 

1.  Projekto partnerių 
susitikimas 

Projekto 
koordinatoriai 

2018.01.17-
19 

Kaunas, 
Lietuva 

6  

2.  Jaunimo darbuotojų 
stažuotė Tanzanijoje 

Jaunimo 
darbuotojai 

2018.04.18-
05.01 

Dar es 
Salamas, 
Tanzanija 

1 Nurodomas PPA 
deleguotų 
dalyvių skaičius 

3.  Jaunimo darbuotojų 
stažuotė Ganoje 

Jaunimo 
darbuotojai 

2018.04.20-
05.03 

Kumasis, 
Gana 

1 Nurodomas PPA 
deleguotų 
dalyvių skaičius 

4.  Jaunimo darbuotojų 
stažuotė Lietuvoje 

Jaunimo 
darbuotojai 

2018.05.12-
26 

Kaunas, 
Lietuva 

1 Nurodomas PPA 
priimtų dalyvių 
skaičius 

5.  Jaunimo darbuotojų 
stažuotė Ugandoje 

Jaunimo 
darbuotojai 

2018.06.10-
24 

Kampala, 
Uganda 

2 Nurodomas PPA 
deleguotų 
dalyvių skaičius 

6.  Jaunimo darbuotojų 
stažuotė Lietuvoje 

Jaunimo 
darbuotojai 

2018.09.09-
22 

Kaunas, 
Lietuva 

1 Nurodomas PPA 
priimtų dalyvių 
skaičius 

7.  Tarptautinis 
seminaras 
Tanzanijoje 

Jaunimo 
darbuotojai 

2018.10.07-
13 

Dar es 
Salamas, 
Tanzanija 

19 Nurodomas 
bendras dalyvių 
skaičius 

 

Projektas bus baigtas 2019 metais.  
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Six Steps to Global Citizenship: A Youth Worker‘s Guide (2018-1-IT03-KA105-013113) 

Trukmė: 2018.05.18 – 2019.02.17 

Programa: ES Erasmus+ programa 

Šis projektas – tai tęstinis organizacijos projektas, kuriuo siekta skleisti 2015-2017 metais įgyvendinto 

Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto „Six Steps to Global Citizenship“ metu sukauptą patirtį ir 

sukurtus globaliojo pilietiškumo metodus ir įrankius.  

Įgyvendinant projektą „Six Steps to Global Citizenship: A Youth Worker‘s Guide“, 2018 m. suorganizuoti 

tarptautiniai mokymo kursai jaunimo darbuotojams, kurie vyko Kaljaryje, Italijoje. Pasaulio piliečių 

akademija kartu su projekto koordinatoriumi TDM 2000 buvo atsakinga už mokymo kursų planavimą ir 

įgyvendinimą.  

Mokymo kursuose dalyvavo jaunimo darbuotojai iš 10 Europos šalių: Italijos, Lietuvos, Estijos, Lenkijos, 

Vengrijos, Makedonijos, Ispanijos, Bulgarijos, Kipro ir Rumunijos.  

Lentelė 5. Edukaciniai renginiai, įgyvendinant projektą „Six Steps to Global Citizenship: A Youth Worker‘s Guide“ 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė 
grupė 

Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

Komentarai 

1.  Tarptautiniai mokymų kursai 
„Six Steps to Global 
Citizenship: A Youth 
Worker‘s Guide“ 

Jaunimo 
darbuotojai 

2018.10.22-
28 

Kaljaris, 
Italija 

24 PPA į 
mokymų 
kursus 
delegavo 3 
atstovus iš 
Lietuvos 

 

Bullying Education Awareness And Tactics For Inclusion And Tolerance (2018-1-UK01-KA105-

047601) 

Trukmė: 2018.05.01 – 2019.05.31 

Programa: ES Erasmus+ programa 

 

2018 m. lapkričio mėn. Pasaulio piliečių akademija kartu su organizacija iš Jungtinės Karalystės Ikkaido 
organizavo tarptautinius jaunimo mainus BEAT IT! Jaunimo mainai skirti norintiems daugiau sužinoti 
apie medijas, plėtoti savo kompetencijas atpažįstant netikrą informaciją internete, kovojant su patyčiomis 
virtualioje erdvėje, lavinant kritinį mąstymą, komunikacijos įgūdžius, skatinant kūrybiškumą naudojantis 
technologijomis. 

Projekte ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam jaunimui, taigi vykusiuose 

tarptautiniuose jaunimo mainuose didžiąją dalį dalyvių sudarė jaunimas su negalia.  

Lentelė 6. Edukaciniai renginiai, įgyvendinant projektą „Higher Skills for Better Employment“ 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė 
grupė 

Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

Komentarai 

1.  Tarptautiniai jaunimo 
mainai „BEAT IT!“ 

Jaunimas 2018.11.04-
11 

Kaunas, 
Lietuva 

50 PPA į jaunimo 
mainus 
delegavo 8 
dalyvius iš 
Lietuvos 
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Edukacinė veikla, gerosios patirties sklaida 
2018 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 renginių sąrašas, kuriuos 2018 m. 

dalyvavo pasaulio piliečių akademija. 

 

Lentelė 2. 2018 m. skaityti pranešimai, vesti seminarai ir mokymai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Renginio 
organizatorius 

Tikslinė 
auditorija 

Data Vieta Dal. 
Sk. 

1.  Interaktyvios veiklos 
„Laisvės piknike 2018” 

Laisvės TV Aktyvūs 
piliečiai 

2018.08.25 Kaunas 200 

2.  Mokymai 
„#DarnusPasaulis ir 
jaunimas jame“ 

NNVBO platforma, 
pasaulio piliečių 
akademija 

Mokytojai, 
jaunimo 
darbuotojai 

2018.09.13 Kaunas 7 

3.  Strateginių partnerysčių 
projektų jaunimo srityje 
gerosios patirties 
pristatymas 

Jaunimo 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
agentūra 

Mokytojai, 
dėstytojai, 
jaunimo 
darbuotojai 

2018.11.09 Vilnius 24 

4.  Pranešimas metodinėje-
praktinėje 
konferencijoje 
„Tarpkultūrinis 
dialogas“ 

Radviliškio 
Gražinos 
pagrindinė 
mokykla 

Mokytojai, 
mokiniai 

2018.11.16 Radviliškis 80 

5.  Patirties pasidalijimas 
diskusijoje apie 
pilietiškumo ugdymo 
vaidmenį, atnaujinant 
bendrojo ugdymo 
programas 

NNVBO platforma 

VU TSPMI 

Mokytojai, 
dėstytojai, 
NVO atstovai 

2018.11.20 Vilnius 25 

Iš viso: 336 
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Pasaulio piliečių akademijos 2018 m. finansiniai rodikliai 

 

2018 m. organizacijai pervestos lėšos 

Eil. 
Nr.  

Gautų lėšų pobūdis Suma, Eur Dalis, lyginant su visomis 
organizacijos gautomis 
lėšomis, % 

1.  Pajamos už suteiktas paslaugas 5.850,00 9,71 
2.  ES programų parama projektams įgyvendinti 53.878,00 89,39 
3.  2% parama 548,11 0,90 

Iš viso: 60.276,11  

 

2018 m. sąnaudos1 

Eil. 
Nr.  

Sąnaudų kategorija Suma, Eur 

1.  Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos 27.399,56 
2.  Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 2.706,03 
3.  Biuro nuomos ir biuro eksploatacijos sąnaudos 1.907,98 
4.  Ryšių sąnaudos 519,80 
5.  Transporto išlaikymas 1.975,54 
6.  Darbuotojų komandiruotės 9.674,87 
7.  Renginių organizavimo sąnaudos (dalyvių kelionės, apgyvendinimas, 

maitinimas ir kt.) 
23.369,59 

8.  Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 13.571,87 
9.  Suteikta parama 6.581,00 
10.  Kitos sąnaudos 351,22 

Iš viso: 88.057,46 

11.  Projektų partneriams atlikti mokėjimai už projektinių veiklų vykdymą2 59.268,87 
12.  Būsimųjų laikotarpių sąnaudos3 1.139,56 
 

Grafikas 1. 2018 m. sąnaudų struktūra 

 

                                                           
1 Veiklai vykdyti naudotos ir finansavimo lėšos, kurios buvo gautos ir 2017 m.  
2 Partneriams pervestos lėšos projektui „GLOBALAB – goes global“ gautos dar 2017 m.  
3 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos priskiriamos projektui „A Strengthened Network and An Integration Map for Refugees“ 
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2018 m. sąnaudų paskirtis 

Eil. 
Nr.  

Sąnaudų paskirtis Suma, Eur 

1.  Projektų vykdymo sąnaudos 88.504,04 
2.  Bendrosios įstaigos sąnaudos 693,28 

Iš viso: 89.197,32 

 

Grafikas 2. 2018 m. sąnaudų paskirtis 

 

2018 m. gautas finansavimas projektams įgyvendinti 

Eil. 
Nr. 

Programa Projekto pavadinimas ir numeris Gauta 
paramos 
suma, Eur 

Pastabos 

1.  Erasmus+ A Strengthened Network and An 
Integration Map for Refugees  
(Nr. 2016-3-TR01-KA205-037114) 

15.277,00  

2.  Erasmus+ MODEration strategies of SCREEN 
abuse for Generation Y(outh) (Nr. 
2017-1-UK01-KA205-036208) 

10.932,50  

3.  EuropeAid, Non-
State Actors and 
Local Authorities  

Global Education Goes Local (Nr. 
CSO-LA/2017/388-120) 

26.503,23  

4.  Erasmus+ Lėšos dalyvių siuntimui į mobilumo 
veiklas 

1.165,27  

Iš viso: 53.878,00  

 

99% 1%

Projektų vykdymo sąnaudos Bendrosios įstaigos sąnaudos


