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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 2017 m. pradžioje 

– 1.013,67 Eur; 

Dalininko finansinių įnašų vertė 2017 m. pabaigoje 

– 5.013,67 Eur. 

Darbuotojų skaičius 

VšĮ Pasaulio piliečių akademija darbuotojų skaičius 

2017 m. pradžioje – 1; 

VšĮ Pasaulio piliečių akademija darbuotojų skaičius 

2017 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.  2017 m. vadovui išmokėtas darbo užmokestis ir su juo susijusios 

išlaidos 

6.212,61 

2.  Dienpinigiai tarnybinėms komandiruotėms, susijusioms su VšĮ 

Pasaulio piliečių akademija veiklos vykdymu 

962,00 
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Pasaulio piliečių akademijos 2017 m. veiklos rezultatai 

 

Projektinė veikla 

Pasaulio piliečių akademija 2017 m. sėkmingai vykdė ankstesniais metais pradėtus ilgalaikius projektus, 

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

remiamų Europos Sąjungos programų. Organizacija taip pat partnerio teisėmis dalyvavo 2 

trumpalaikiuose jaunimo darbuotojams ir jaunimui skirtuose mobilumo projektuose.  

Žemiau pateikiamas išsamus 2017 m. Pasaulio piliečių akademijos įgyvendintų projektų aprašymas.  

 

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) 

2017 m. Pasaulio piliečių akademija kartu su partneriais baigė įgyvendinti dvejų metų trukmės Erasmus+ 

strateginių partnerysčių projektą „Six Steps to Global Citizenship“. Juo projekto partneriai siekė 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 buvo 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 sukūrė erdvę jauniems asmenims, kurioje jie: 

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

dieną, 

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

gyvenimui, 

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

- tapo globalaus pilietiškumo vertybių skleidėjais savo bendruomenėse. 

2017 m. projekto partneriai baigė projekte numatytų produktų kūrimo, jų išbandymo ir pritaikymo 

veiklas, taip pat organizavo vietines sklaidos veiklas, kurios leido diegti globaliojo pilietiškumo metodus 

darbe su jaunimu.  

2017 m. projekto metu buvo išleisti šie produktai: 

- Metodinis leidinys „Six Steps to Global Citizenship. A Guide for Youth Workers, Youth Leaders and 

Trainers“, kuris taip pat išverstas ir išleistas lietuvų kalba; 

- Sukurta ir pristatyta mobilioji aplikacija jaunimo savarankiškam mokymuisi „Six Steps to Global 

Citizenship. A Guide for Young People“; 

- Parengtas ir internetinėje erdvėje patalpintas projekto metu sukauptos gerosios patirties katalogas.  

Su projekto metu sukurtais produktais galima susipažinti projekto internetinėje svetainėje 

http://www.globalab.org.  

2017 m. projekto rėmuose taip pat organizuota eilė renginių. Informacija apie juos pateikiama lentelėje. 

http://www.globalab.org/
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Lentelė 1. Renginiai, įgyvendinant projektą „Six Steps to Global Citizenship“ (2017 m.) 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

1.  Globali laboratorija 
Radviliškio Gražinos 
pagrindinėje mokykloje 

Mokiniai 2016.10 – 
2017.03 

Radviliškis, 
Lietuva 

22 

2.  Globali laboratorija 
Šiaulių „Santarvės“ 
gimnazijoje 

Mokiniai 2016.10 – 
2017.03 

Šiauliai, Lietuva 19 

3.  Globali laboratorija Kauno 
Simono Daukanto 
progimnazijoje 

Mokiniai 2016.10 – 
2017.05 

Kaunas, Lietuva 15 

4.  Projekto rezultatų 
pristatymo seminaras 
Kaune 

Jaunimo 
darbuotojai, 
jaunimo 
organizacijų nariai 
pedagogai 

2017.05.11-
12 

Kaunas, Lietuva 25 

Iš viso: 81 

 

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

037114) 

Trukmė: 2017.02.01 – 2019.01.31 

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. 

2017 m. atliktos projekto veiklos: 

- Surinkta informacija apie Lietuvoje veikiančias organizacijas, padedančias pabėgėliams jų integracijos 

procese.  

- Atliktas mini tyrimas, siekiant išsiaiškinti pagrindinius pabėgėlių poreikius, jiems tik patekus į šalį. 

Šio tyrimo rezultatai padės formuoti pagalbos vadovo pabėgėliams turinį. 

Projekto įgyvendinimo darbai bus tęsiami 2018-2019 metais.  
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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.  

Projektas pradėtas įgyvendinti tik 2017 m. antrojoje pusėje. Iki metų pabaigos projekto partneriai 

dalyvavo pirmajame tarptautiniame projekto susitikime, kuris vyko 2017 m. lapkričio mėn. Edinburge 

(Jungtinė Karalystė) ir atliko parengiamąsias projekto vykdymo veiklas.  

Pagrindinės projekto veiklos bus įgyvendinamos 2018-2019 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 

http://www.inscreenmode.eu/
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įgyvendinti globaliojo švietimo veiklas vietos bendruomenėse. 

Projektas pradėtas įgyvendinti tik pačioje 2017 m. pabaigoje. Projekto partneriai 2017 m. gruodžio mėn. 

Sofijoje, Bulgarijoje, susitiko aptarti ir suplanuoti pagrindines projekto veiklas ir jų įgyvendinimo 

principus bei metodiką. 

Visos pagrindinės projekto veiklos bus įgyvendinamos 2018-2020 metais.  

 

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

Trukmė: 2017.08.01 – 2019.01.31 

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; 

- 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.  

Užsitęsus paramos sutarties pasirašymo su Europos Komisija procesui, 2017 m. buvo atlikti tik pirminiai 

parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai. Visos pagrindinės projekto veiklos bus įgyvendinamos 

2018-2019 metais.  

 

Global Tales (2017-2-ES02-KA105-010100) 

Trukmė: 2017.09.25 – 2017.10.04 

Programa: ES Erasmus+ programa 

2017 m. rugsėjo-spalio mėn. 6 jaunuoliai iš Lietuvos dalyvavo Ispanijoje, Lorkoje, vykusiuose 

tarptautiniuose jaunimo mainuose „Global Tales“. Pagrindiniai mainų tikslai: 

- Skatinti aktyvų jaunimo pilietinį dalyvavimą; 

- Stiprinti jaunimo solidarumą ir toleranciją žmonėms iš kitokios nei jie kultūrinės bei socialinės 

aplinkos; 

- Skatinti dialogą tarp jaunų žmonių, jų kritinį mąstymą, tarpusavio supratimą ir pagarbą vieni kitiems; 

- Didinti jaunimo supratimą apie žmogaus teises; 
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- Stiprinti jaunimo kūrybiškumą ir gebėjimą formuoti teigiamą nuomonę apie darnų pasaulio 

vystymąsi. 

Tarptautiniuose jaunimo mainuose dalyvavo jauni žmonės iš 5 Europos šalių: Ispanijos, Lietuvos, 

Prancūzijos, Makedonijos ir Latvijos. 

Lentelė 2. Edukaciniai renginiai, įgyvendinant projektą „Global Tales“ 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

1.  Tarptautiniai jaunimo mainai 
„Global Tales“ 

Jaunimas  2017.09.25-
10.04 

Lorka, 
Ispanija 

6 

 

Higher Skills for Better Employment (2016-3-LV02-KA105-001392) 

Trukmė: 2017.07.01 – 2017.07.20 

Programa: ES Erasmus+ programa 

 

2017 m. liepos mėn. 3 Pasaulio piliečių akademijos atstovės dalyvavo Rygoje, Latvijoje vykusiuose 
tarptautiniuose mokymo kursuose jaunimo darbuotojams ir jaunimo organizacijų lyderiams „Higher 
Skills for Better Employment“. Pagrindinis mokymo kursų tikslas – plėtoti jaunimo lyderių ir jaunimo 
darbuotojų kompetencijas jaunimo įsidarbinamumo srityje ir skatinti jaunimo užimtumą projekto dalyvių 
atstovaujamose bendruomenėse. 

Mokymo kursų metu dalyviai mokėsi taikyti praktinius įrankius jaunimo užimtumui didinti, susipažino su 
ES mobilumo galimybėmis, formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymo(si) svarba. 

Mokymo kursai subūrė 34 dalyvius iš 10 Europos šalių: Latvijos, Lietuvos, Italijos, Vokietijos, Bulgarijos, 
Graikijos, Slovakijos, Švedijos, Lenkijos ir Olandijos. Mokymo kursus organizavo jaunimo organizacija 
„Youth Line Latvia“.  

Lentelė 3. Edukaciniai renginiai, įgyvendinant projektą „Higher Skills for Better Employment“ 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

1.  Tarptautiniai mokymo 
kursai „Higher Skills for 
Better Employment“ 

Jaunimo 
darbuotojai 

2017.07.20-
27 

Ryga, Latvija 3 
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Edukacinė veikla 
2017 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 2017 m. skaitytų pranešimų 

ir vestų seminarų bei mokymų sąrašas. 

 

Lentelė 4. 2017 m. skaityti pranešimai, vesti seminarai ir mokymai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Renginio 
organizatorius 

Tikslinė 
auditorija 

Data Vieta Dal. 
Sk. 

1.  Pranešimas Jungtinių 
Tautų jaunimo 
asociacijos 
konferencijoje „Behind 
the Official Story“ 

Lietuvos Jungtinių 
Tautų jaunimo 
asociacija 

Jaunimas, 
studentai 

2017.02.21 Kaunas 50 

2.  Globaliojo švietimo 
seminarų ciklas Kauno 
miesto jaunimui 

NNVBO platforma Jaunimas 2017 m. 
rugsėjis 

Kaunas 10 

3.  Pranešimas UNESCO 
asocijuotų mokyklų 
seminare 

Nacionalinė 
UNESCO komisija 

Lietuvos 
neformaliojo 
ugdymo asociacija 

Mokytojai 2017.10.09 Kaunas 24 

4.  Diskusija „Globalus 
švietimas ir pasaulis. 
Diskusijų ir muzikos 
vakaras“ 

NNVBO platforma Kauno 
bendruomenė 

2017.10.24 Kaunas 40 

5.  Pranešimas metodinėje-
praktinėje 
konferencijoje 
„Tarpkultūrinis 
dialogas“ 

Radviliškio 
Gražinos 
pagrindinė 
mokykla 

Mokytojai, 
mokiniai 

2017.12.01 Radviliškis 100 

Iš viso: 224 
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Pasaulio piliečių akademijos 2017 m. finansiniai rodikliai 

 

2017 m. organizacijai pervestos lėšos 

Eil. 
Nr.  

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

1.  Pajamos už suteiktas paslaugas 1.435,60 0,66 
2.  ES programų parama projektams įgyvendinti1 215.444,39 98,96 
3.  2% parama 541,48 0,25 
4.  Kitos pajamos 276,94 0,13 

Iš viso: 217.698,41  

 

2017 m. sąnaudos 

Eil. 
Nr.  

Sąnaudų kategorija Suma, Eur 

1.  Kitos sąnaudos 21,35 
2.  Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos 6.212,61 
3.  Ryšių sąnaudos 339,96 
4.  Transporto išlaikymas 930,21 
5.  Darbuotojų komandiruotės 5.135,54 
6.  Renginių organizavimo sąnaudos (dalyvių kelionės, apgyvendinimas, 

maitinimas ir kt.) 
5.793,80 

7.  Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 26.034,62 
Iš viso: 44.468,09 

8.  Projektų partneriams atlikti mokėjimai už projektinių veiklų vykdymą 52.285,49 

 

Grafikas 1. 2017 m. sąnaudų struktūra 

 

                                                           
1 Dalis organizacijos gautų lėšų projektams „Six Steps to Global Citizenship“ ir „GLOBALAB – goes global“ pervestos projektų 
partneriams jų su projektų vykdymu finansiniams kaštams padengti.  
Iš ES programų gautos lėšos toliau naudojamos projektams, kurių veiklos gyvendinamos 2018 metais. 
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2017 m. sąnaudų paskirtis 

Eil. 
Nr.  

Sąnaudų paskirtis Suma, Eur 

1.  Projektų vykdymo sąnaudos 43.307,10 
2.  Bendrosios įstaigos sąnaudos 1.160,99 

Iš viso: 44.468,09 

 

Grafikas 2. 2017 m. sąnaudų paskirtis 

 

2017 m. gautas finansavimas projektams įgyvendinti 

Eil. 
Nr. 

Programa Projekto pavadinimas ir numeris Gauta 
paramos 
suma, Eur 

Pastabos 

1.  Erasmus+  Six Steps to Global Citizenship 
(Nr. 2015-1-LT02-KA205-004096) 

79.292,10 Gauta finansavimo suma 
paskirstyta tarp 4 projekto 
partnerių. PPA tekusi 
2017 m. pervesta suma jų 
atliktoms veikloms 
finansuoti – 27.006,61 Eur. 

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

15.295,00  

3.  Erasmus+ GLOBALAB – goes global  
(Nr. 589577-EPP-1-2017-1-LT-
EPPKA2-CBY-ACPALA) 

87.869,44 Gauta finansavimo suma 
skirta 6 projekto partnerių 
veikloms finansuoti. PPA 
tenkanti 2017 m. pervesta 
finansavimo suma – 
22.512,58 Eur. 

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

4.373,00  

5.  Erasmus+ Global Tales  
(Nr. 2017-2-ES02-KA105-010100) 

2.111,62  

6.  EuropeAid, Non-
State Actors and 
Local Authorities  

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

26.503,23  

Iš viso: 215.444,39  

 

97% 3%

Projektų vykdymo sąnaudos Bendrosios įstaigos sąnaudos


