2021 metų veiklos
ataskaita
VšĮ Pasaulio piliečių akademija

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,
Tarpkultūrinis ugdymas,
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

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

DALININKAI IR FINANSINIŲ ĮNAŠŲ
VERTĖ

VšĮ Pasaulio piliečių akademija darbuotojų skaičius
2021 m. pradžioje – 3;

VšĮ Pasaulio piliečių akademija vienintelis dalininkas Indrė Augutienė.

VšĮ Pasaulio piliečių akademija darbuotojų skaičius
2021 m. pabaigoje – 3.

Dalininko finansinių įnašų vertė 2021 m. pradžioje –
6.013,67 Eur;
Dalininko finansinių įnašų vertė 2021 m. pabaigoje –
6.013,67 Eur.

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.

2021 m. vadovui išmokėtas darbo užmokestis ir su juo susijusios
išlaidos

19.294,24

2.

Dienpinigiai tarnybinėms komandiruotėms, susijusioms su VšĮ Pasaulio
piliečių akademija veiklos vykdymu

534,00

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE
VšĮ Pasaulio piliečių akademija yra šių nacionalinių ir tarptautinių asociacijų narė:
Asociacijos pavadinimas

Statusas

Narystės pradžia

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo
bendradarbiavimo organizacijų platforma

Narė

2017 m.

TDM 2000 International

Narė

2018 m.

Nacionalinis švietimo NVO tinklas

Steigėja, narė

2019 m.
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PASAULIO PILIEČIŲ AKADEMIJOS 2021 M. VEIKLOS REZULTATAI

PROJEKTINĖ VEIKLA
Pasaulio piliečių akademija 2021 m. vykdė ankstesniais metais pradėtus ilgalaikius projektus, o taip pat
prisijungė prie naujų darbui su jaunimu ir neformaliajam ugdymui skirtų iniciatyvų, remiamų vietinių ir
tarptautinių programų. COVID-19 pandemija turėjo nemažos įtakos vykdomiems projektams: dalis projektuose
suplanuotų veiklų buvo nukeltos arba adaptuotos jų įgyvendinimui nuotoliniu būdu.

TĘSIAMI ANKSTESNIAIS METAIS PRASIDĖJĘ PROJEKTAI:
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas ir numeris

Vaidmuo projekte

1.

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

Partneris

2.

Tools for Equality and Inclusion in Youth Work (2019-1-LT02KA205-006374)

Koordinatorius

3.

GLOBALAB in Action! (608616-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBYACPALA)

Koordinatorius

4.

DICIPASS4YOUTH: European Digital Citizenship Pass for Youth
Empowerment and Participation (Nr. 2019-1-DE04-KA205017888)

Partneris

5.

The Dark Side of Technology (2019-3-LT02-KA105-006590)

Koordinatorius

6.

CARE WHAT YOU(TH) WEAR! (618797-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2CBY-ACPALA)

Koordinatorius

7.

Švietimas po NVO didinamuoju stiklu (Atvirų piliečių fondo
finansuojamas projekas)

Partneris

2021 M. PRADĖTI PROJEKTAI:
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas ir numeris

Vaidmuo projekte

1.

Globalaus teisingumo kompasas (P2021-VB-VI-03)

Koordinatorius

2.

Global Cotton from the Bottom (2020-3-LT02-KA105-007199)

Koordinatorius

3.

Together for Global Justice and Sustainability

Koordinatorius

4.

Youth for Climate Justice (NGSLT-699)

Koordinatorius

5.

The Art of Youth Participation: Building Connections to Shape
Our Future – CONNECT (624793-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-EUYTH-TOG)

Partneris

6.

Exploring Supportive Creative Alternative Paths for Education –
ESCAPE (2020-1-IT03-KA227-YOU-020642)

Partneris

7.

Our Food. Our Future (CSO-LA/2020/411-443)

Partneris
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2021 M. GAUTAS FINANSAVIMAS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI
Eil.
Nr.

Programa

Projekto pavadinimas ir numeris

2021 m. gauta
finansavimo
suma, Eur

1.

APF

Švietimas po NVO didinamuoju stiklu

4.602,05

2.

Erasmus+

Global Cotton from the Bottom (2020-3LT02-KA105-007199)

12.486,60

3.

URM

Globalaus teisingumo kompasas (P2021VB-VI-03)

13.882,60

4.

Erasmus+

Exploring Supportive Creative Alternative
Paths for Education – ESCAPE (2020-1IT03-KA227-YOU-020642)

7.592,00

5.

Erasmus+

The Art of Youth Participation: Building
Connections to Shape Our Future –
CONNECT (624793-EPP-1-2020-1-ITEPPKA3-EU-YTH-TOG)

8.117,06

6.

Erasmus+

DICIPASS4YOUTH: European Digital
Citizenship Pass for Youth Empowerment
and Participation (Nr. 2019-1-DE04KA205-017888)

6.818,80

7.

ES DEAR
programa

Our Food. Our Future (CSO-LA/2020/411443)

23.166,62

8.

GEW2021

Together for Global Justice and
Sustainability

3.500,00

9.

Erasmus+

ECOCentric Youth Exchange

1.363,43

10.

ŠMT

Youth for Climate Justice (NGSLT-699)

9.350,00

11.

ES DEAR
programa

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

2.551,43

Gautas gautinis
projekto
mokėjimas

12.

NVO fondas

CARE WHAT YOU(TH) WEAR! (618797EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA)

232,40

Gautas
kofinansavimas

13.

NVO fondas

Švietimas po NVO didinamuoju stiklu

1.950,00

Kofinansavimas
APF projektui

Iš viso: 95.612,99
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Pastabos

PROJEKTINĖS VEIKLOS REZULTATAI
GLOBAL EDUCATION GOES LOCAL – GEGL (CSO-LA/2017/388-120)
Trukmė: 2017.11.01 – 2021.01.31
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 2021 metais:
-

Vietoje globaliojo švietimo stovyklos jaunimui, kuri negalėjo įvykti dėl COVID-19 pandemijos, sukurtas
virtualus DVT pažinimo žaidimas jaunimui;
Kartu su partneriais suorganizuota virtuali baigiamoji projekto konferencija.

Renginiai, įgyvendinant projektą „Global Education Goes Global“:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

1.

Virtualus DVT pažinimo žaidimas

Jaunimas

2021 m.
sausis

Virtuali
erdvė

25

2.

Baigiamoji projekto konferencija

Mokytojai,
jaunimo
darbuotojai,
jaunimas ir kt.

2021 m.
sausio 1920 d.

Virtuali
erdvė

70
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TOOLS FOR EQUALITY AND INCLUSION IN YOUTH WORK (2 019-1-LT02-KA205-006374)
Trukmė: 2019.06.01 – 2022.05.31
Programa: ES Erasmus+ programa
Partneriai: Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), Pro European Network (Bulgarija), Cazalla Intercultural
(Ispanija), SZANSA (Lenkija), TDM 2000 (Italija)

Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti įvairovę ir lygybę bei didinti visų, ypač socialiai pažeidžiamų, jaunimo
grupių įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą jiems skirtose veiklose įvairiose jaunimo ir su jaunimu dirbančiose
organizacijose. Projekto metu jo partneriai iš 5 Europos šalių sukurs įrankius, kurie padės jaunimo ir su jaunimu
dirbančioms organizacijoms įsivertinti ir toliau plėtoti įtraukiąsias strategijas ir praktikas savo veiklose, siekiant
paskatinti pažeidžiamo jaunimo dalyvavimą jiems skirtose veiklose.
Projekto veiklos 2021 metais:
-

Parengtas vadovas, leisiantis organizacijoms sistemingai tobulinti savo veiklą jaunimo socialinės įtraukties
srityje;
Suorganizuotas 1 vebinaras, skirtas projekto metu parengtiems įrankiams pristatyti.

Renginiai, įgyvendinant projektą „Tools for Equality and Inclusion in Youth Work“:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

1.

Vebinaras „What Is and
Inclusive Youth
Organisation?“

Jaunimo
darbuotojai

2021-11-24

Virtuali
erdvė

32

Komentarai

Dėl COVID-19 pandemijos 2021 m. neįvyko kelios suplanuotos projekto veiklos: tarptautiniai mokymai jaunimo
darbuotojams, ir projekto metu sukurtų įrankių išbandymo veiklos visose projekto partnerių šalyse. Šios veiklos
bus įgyvendintos 2022 metais. Tuo tikslu projektas buvo pratęstas iki 2022 m. gegužės 31 d.

GLOBALAB IN ACTION! (608616-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA)
Trukmė: 2019.11.01 – 2022.10.31
Programa: ES Erasmus+ programa
Partneriai: Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), Pro European Network (Bulgarija), Cazalla Intercultural
(Ispanija), IASIS (Graikija), Soul X-pressions (Uganda), Chamwino Arts Center (Tanzanija), Kipepeo Community
Empowerment Program (Kenija)
Tai tęstinė iniciatyva, kuria projekto partneriai siekia plėtoti ir toliau naudoti jau įgyvendintų projektų „Six
Steps to Global Citizenship“ ir „GlobaLab – goes global“ rezultatus. Pagrindinis projekto tikslas – gerinti darbo
su jaunimu kokybę, kas padėtų paskatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą pilietinėje veikloje, prisidedančioje prie
JT Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.
Projekte suplanuotos tarptautinio mobilumo veiklos (tarptautinis patirties pasidalijimo seminaras, tarptautiniai
mokymai ir stažuotės partnerių organizacijose), kurios turėjo įvykti dar 2020 m., dėl COVID-19 pandemijos
buvo nukeltos į 2021 m. Tačiau dėl vis dar galiojančių ribojimų kelionėms ir reginiams veiklos nukeltos į 2022
metus. Projektas buvo pratęstas iki 2022 m. spalio 31 d.
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DICIPASS4YOUTH: EUROPEAN DIGITAL CITIZENSHIP PASS FOR YOUTH EMPOWERMENT
AND PARTICIPATION (2019-1-DE04-KA205-017888)
Trukmė: 2019.09.01 – 2022.08.31
Programa: ES Erasmus+ programa
Partneriai: Culture Goes Europe (Vokietija), Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), Emphasys (Kipras), Open
Europe (Ispanija), CCS Digital Education Limited (Airija), Pirėjo universitetas (Graikija)

2019 m. prasidėjusiu projektu siekiama (1) stiprinti jaunimo darbuotojų teigiamas skaitmeninio pilietiškumo
nuostatas; (2) skatinti jaunų žmonių kaip atsakingų pasaulio piliečių raišką skaitmeninėje erdvėje; (3) parengti
ir išbandyti DICIPASS4YOUTH programą, skirtą jaunimo skaitmeninio pilietiškumo kompetencijoms plėtoti; (4)
sudaryti galimybes jaunimui į(si)vertinti turimas skaitmeninio pilietiškumo kompetencijas.
2021 m. atliktos projekto veiklos:
-

Parengti skaitmeninio pilietiškumo kompetencijų modeliai ir mokymo(si) moduliai jiems įgyvendinti, jie visi
išversti į lietuvių kalbą;
Kartu su partneriais suorganizuoti virtualūs mokymo kursai jaunimo darbuotojams, siekiant pristatyti ir
išbandyti parengtus skaitmeninio pilietiškumo mokymo modulius;
Suorganizuotas skaitmeninio pilietiškumo modulių bandomasis renginys jaunimui.

Su projekto rezultatais galime susipažinti projekto internetinėje svetainėje http://dicipass.eu/.
Projekto veiklos bus tęsiamos 2022 metais. Dėl COVID-19 pandemijos projektas pratęstas iki 2022 m. rugpjūčio
31 d.

THE DARK SIDE OF TECHNOLOGY (2019-3-LT02-KA105-006590)
Trukmė: 2020.01.21 – 2022.01.20
Programa: ES Erasmus+ programa

2020 m. Pasaulio piliečių akademija pradėjo tarptautinį jaunimo mainų projektą „The Dar Side of Technology“.
Projekto tikslas – didinti jaunimo supratimą apie daugialypes technologijų naudojimo problemas, jų priežastis
ir pasekmes, ir padėti jiems keisti savo elgseną į tokią, kuri skatintų atsakingą ir į teisingumą orientuotą
moderniųjų technologijų naudojimą.
Tarptautiniai jaunimo mainai turėjo įvykti 2020 m. kovo mėn. pabaigoje. Dėl COVID-19 pandemijos jie buvo
atidėti ir įvyko 2021 m.
Renginiai, įgyvendinant projektą „The Dark Side of Technology“:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

1.

Tarptautiniai jaunimo
mainai „The Dark Side of
Technology“

Jaunimas

2021 m. spalio Antalkių
11-18 d.
k., Kauno
r., Lietuva
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Vieta

Dalyvių
skaičius
29

Komentarai

CARE WHAT YOU(TH) WEAR! (618797-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA)
Trukmė: 2020.11.01 – 2022.10.31
Programa: ES Erasmus+ programa
Partneriai: Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), IASIS (Graikija), TDM 2000 (Italija), Volunteers Initiative Nepal
(Nepalas), Global Initiative for Exchange and Development (Filipinai).

2020 m. Pasaulio piliečių akademija kartu u partneriais iš Europos ir Azijos pradėjo Erasmus+ gebėjimų
stiprinimo projektą jaunimo srityje „CARE WHAT YOU(TH) WEAR!“ Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti
jaunų žmonių Europoje ir Azijoje atsakomybę ir aktyvų dalyvavimą, sprendžiant globalias problemas aprangos
pramonės tiekimo grandinėje, kuris būtų grįstas jų sąmoningumu ir kritišku požiūriu į globalias tarpusavio
sąsajas, kylančias iš mūsų dalyvavimo aprangos tiekimo grandinėje.
Projektas prasidėjo 2020 m. pabaigoje, tad jo įgyvendinimui didelės įtakos turėjo COVID-19 pandemija.
Projektas visų jo partnerių sutarimu buvo laikinai suspenduotas, o veiklos atnaujintos 2021 m. spalio 1 d.
Renginiai, įgyvendinant projektą „CARE WHAT YOU(TH) WEAR!“:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

1.

Pirmasis projekto
partnerių susitikimas

Projekto
partneriai

2021 m.
vasario 3 d.

Virtuali
erdvė

10

2.

Tarptautinis projekto
partnerių susitikimas

Projekto
partneriai

2021 m.
lapkričio 2728 d.

Kaljaris,
Italija +
virtuali
erdvė
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Komentarai

Dėl kelionių
ribojimų
susitikimas
vyko hibridiniu
būdu

ŠVIETIMAS PO NVO DIDINAMUOJU STIKLU
Trukmė: 2020.11.01 – 2022.10.31
Programa: Aktyvių piliečių fondas
Partneriai: Pilietinių iniciatyvų centras, Nacionalinis švietimo NVO tinklas, Pasaulio piliečių akademija, Europos
namai, Kardokų gamtos mokykla, Turing School, Europos Vergelando centras (Norvegija)

Projektu siekiama didinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą švietimo sistemoje šiais aspektais:
1. Stiprinti švietimo NVO gebėjimus, skatinti dialogą tarp vietos valdžios ir NVO, vykdyti advokaciją dėl
švietimo paslaugų perdavimo NVO Vilniaus miesto, Kauno miesto ir rajono, Kazlų Rūdos, Alytaus miesto ir
rajono savivaldybėse, siekiant, kad švietimo NVO būtų įtrauktos į patariamuosius nurodytų savivaldybių
darinius, o į jų pateiktus pasiūlymus būtų atsižvelgta, rengiant savivaldybių strateginius dokumentus ir jų
įgyvendinimo planus/programas;
2. Aktyviai dalyvauti ir teikti siūlymus dėl bendrųjų, ypač pilietiškumo ugdymo srityje, programų ir rengiamo
praktinio 4K modelio bei vykdyti jų advokaciją ir įgyvendinimo stebėseną, taip atveriant galimybes realiam
NVO dalyvavimui pilietiniame ugdyme;
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3. Atlikti švietimo duomenų teikimo ir panaudojimo švietimo srities sprendimų priėmimui analizę bei pateikti
siūlymus dėl jos tobulinimo, vykdyti advokaciją ir stebėseną, taip sudarant prielaidas didesniam už švietimą
atsakingų valstybės institucijų skaidrumui ir atskaitomybei.
Projekto veikla padės sustiprinti organizacijų, ypač regioninių, gebėjimus ir advokaciją švietimo srityje bei kurti
palankią aplinką ir instrumentus joms dalyvauti švietimo politikos formavime ir sprendimų priėmime,
sistemingiau vykdyti nacionalinės ir vietos valdžios institucijų priežiūrą. Pasaulio piliečių akademija šiame
projekte yra atsakinga už advokacijos veiksmus švietimo srityje Kauno miesto ir rajono savivaldybėse,
pasiūlymų teikimą atnaujinamoms bendrojo ugdymo programoms, advokacijos veiksmus, skirtus didinti
pilietiškumo ugdymo kokybei mokykloje ir už jos ribų.
Pagrindinės projekto veiklos 2021 metais:
-

Nacionalinių strateginių švietimo srities dokumentų analizė, pasiūlymų formulavimas;
Kauno m. savivaldybės švietimo politikos ir strateginių tikslų įgyvendinimo stebėsena, pasiūlymų
formulavimas;
Advokacijos veiksmai, siekiant didesnio NVO įtraukimo į sprendimų priėmimą Kauno m. savivaldybėje;
Dalyvavimas Kauno regiono plėtros tarybos veikloje;
Vebinarų ciklas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, siekiant stiprinti pilietiškumo ugdymą mokyklose.

Renginiai, įgyvendinant projektą „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

Komentarai

1.

Vebinarų ciklas
„Sąmoningo pilietiškumo
ir bendrųjų
kompetencijų ugdymas
mokykloje ir už jos ribų“

Mokytojai

2021 m.
gegužės 11-20
d.

Virtuali
erdvė

26

Pateikiamas
tik visame
cikle
dalyvavusių
dalyvių
skaičius

GLOBALAUS TEISINGUMO KOMPASAS
Trukmė: 2021.03.09 – 2021.10.01
Programa: LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

Pagrindinis projekto tikslas – didinti Lietuvos gyventojų supratimą apie globalaus teisingumo užtikrinimo
svarbą ir taip stiprinti visuomenės paramą Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo pastangoms prisidėti prie JT
DVT įgyvendinimo globaliu mastu.
Projekto veiklos:
-

Parengtos nuotolinės pamokos 3 skirtingomis globalaus teisingumo temomis;
Sukurtas virtualus pabėgimo kambarys “Kodas 2030“, padedantis jaunimui žaidimo pagalba geriau suprasti
globalaus teisingumo klausimus, integruotus DVT darbotvarkėje;
Suorganizuota globalaus pilietiškumo vasaros stovykla jaunimui;
Suorganizuoti 3 tematiniai susitikimai su senjorais, siekiant paskatinti jų domėjimąsi Darnaus vystymosi
tikslais;
Suorganizuoti 3 protmūšiai DVT klausimams pristatyti;
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-

Parengtos ir publikuotos 5 istorijos, pristatančios pilietinės visuomenės organizacijų šalyse partnerėse
pastangas prisidėti prie globalaus teisingumo užtikrinimo ir DVT įgyvendinimo;
Organizuotos interaktyvios, jaunimą įtraukiančios veiklos Jaunimo vasaros akademijos metu;
Parengti 2 straipsniai, pristatantys globalaus teisingumo ir DVT sąsajas, esamą DVT įgyvendinimo Lietuvoje
situaciją.

Renginiai, įgyvendinant projektą „Globalaus teisingumo kompasas“:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

Komentarai

1.

Virtualios pamokos
globalaus teisingumo
temomis

9-11 klasių
mokiniai

2021 m.
gegužė

Virtuali
erdvė

420

Iš viso
pravesta 14
virtualių
pamokų

2.

Virtualus pabėgimo
kambarys „Kodas2030“

Jaunimas

2021 m.
gegužėrugsėjis

Virtuali
erdvė

839

3.

Globalaus pilietiškumo
vasaros stovykla

Jaunimas

2021 m.
birželio 28-30
d.

Antalkių
k., Kauno
r.

14

4.

Interaktyvios veiklos
Jaunimo vasaros
akademijoje

Jaunimas

2021 m.
rugpjūčio 1-20
d.

Klaipėda

81

5.

Tematiniai susitikimai su
senjorais

Senjorai

2021 m.
rugsėjis

Šakių r.,
Radviliškis

72

Surengti 3
susitikimai

6.

Kartų protmūšiai

Jaunimas,
senjorai

2021 m.
rugsėjis

Šakių r.,
Radviliškis

76

Surengti 3
protmūšiai

GLOBAL COTTON FROM THE BOTTOM
Trukmė: 2021.03.01 – 2022.08.31
Programa: ES Erasmus+ programa

Pagrindinis projekto tikslas – įtraukti jaunus žmones į pažintines veiklas, susijusias su tvariu tekstilės vartojimu,
ir paskatinti jų atsakingus veiksmus ir iniciatyvas, skatinančias tvarų, atsakingą ir aplinkai draugišką gyvenimo
būdą.
Renginiai, įgyvendinant projektą „Global Cotton from the Bottom“:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

1.

Tarptautiniai jaunimo
mainai „Global Cotton
from the Bottom“

Jaunimas

2021 m.
rugsėjo 20-27
d.

Antalkių
k., Kauno
r., Lietuva

36
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Komentarai

TOGETHER FOR GLOBAL JUSTICE AND SUSTANABILITY
Trukmė: 2021.09.08 – 2022.01.31
Programa: Europos Tarybos Šiaurės-Pietų centro parama Globaliojo švietimo savaitės veikloms

2021 m. Pasaulio piliečių akademija aktyviai prisidėjo prie Europos Tarybos Šiaurės-Pietų centro kiekvienais
metais organizuojamos Globaliojo švietimo savaitės veiklų. Pagrindinės PPA įgyvendinto projekto tikslas buvo
didinti visuomenės supratimą apie globalaus teisingumo svarbą, įgyvendinant globaliojo švietimo veiklas ir
demonstruojant praktikas, skatinančias jaunus žmones rinktis atsakingesnį ir tvaresnį gyvenimo būdą.
Globaliojo švietimo savaitės renginiai vyko 2021 m. lapkričio 15-21 dienomis. Renginiai Lietuvoje:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

1.

Masinės virtualios
pamokos mokiniams 3
skirtingomis globalaus
teisingumo temomis

9-12 klasių
mokiniai

2021 m.
lapkričio
15,16 ir 19 d.

Virtuali
erdvė

1871

2.

3 paktiniai darnaus
vartojimo užsiėmimai

Jaunimas

2021 m.
lapkričio
16,18 ir 20 d.

Kaunas,
Šakiai

92

3.

Virtuali apskritojo stalo
diskusija „Globaliojo
švietimo perspektyvos
Lietuvoje“

Mokytojai,
NVO,
savivaldybių
švietimo
skyrių,
Nacionalinės
švietimo
agentūros
atstovai

2021 m.
lapkričio 17 d.

Virtuali
erdvė

32

Komentarai

YOUTH FOR CLIMATE JUSTICE!
Trukmė: 2021.10.01 – 2022.09.30
Programa: Šiaurės Ministrų Tarybos NVO bendradarbiavimo skatinimo programa

Projektu siekiama stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimą, kuris
įgalins jaunimą aktyviai dalyvauti sprendžiant klimato teisingumo problemas.
2021 m. projekto partneriai surengė vieną virtualų susitikimą, kurio metu aptarė būsimas virtualias ir gyvas
projekto veiklas. Visos jos bus įgyvendintos 2022 metais.
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THE ART OF YOUTH PARTICIPATION: BUILDING CONNECTIONS TO SHAPE OUR FUTURE –
CONNECT
Trukmė: 2021.05.14 – 2023.05.13
Programa: ES Erasmus+ programa

Projekto, kurį įgyvendina 9 organizacijos iš 8 skirtingų šalių, pagrindinis tikslas – stiprinti jaunimo
nevyriausybinių organizacijų vaidmenį savo bendruomenėse, buriant jas į tinklus, aktyviai dalyvaujančius vietos
bendruomenių gyvenime ir jaunimo svarbių politikos sprendimų priėmime.
2021 metais projekte pradėtos vykdyti šios veiklos:
-

Pasiruošta sklandžiam ir sėkmingam projekto įgyvendinimui;
Pradėtas vykdyti jaunimo nuomonės tyrimas apie jų gyvenimo kokybę ir dalyvavimo galimybes savo vietos
bendruomenėse.

Renginiai, įgyvendinant projektą „CONNECT“:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

Komentarai

1.

Tarptautinis projekto
partnerių susitikimas

Projekto
koordinatoriai

2021 m.
liepos 16-17
d.

Kaljaris,
Italija

1

Nurodomas
PPA deleguotų
asmenų
skaičius

Projekto veiklos bus tęsiamos 2022 metais.

EXPLORING SUPPORTIVE CREATIVE ALTERNATIVE PATHS FOR EDUCATION – ESCAPE
Trukmė: 2021.03.01 – 2023.08.28
Programa: ES Erasmus+ programa

Projekto tikslai:
-

Sukurti novatorišką, skaitmeninėmis technologijomis paremtą modelį su teoriniais ir praktiniais metodais,
kurie motyvuotų jaunimo darbuotojus specialistus tobulinti jaunimo kūrybinius įgūdžius;
Padėti jaunimo darbuotojams išnaudoti skaitmeninės mokymosi aplinkos potencialą, siekiant ugdyti
aukštos vertės įgūdžius savo tikslinėse grupėse;
Išplėsti darbo su jaunimu metodinę bazę, sukuriant virtualius edukacinius pabėgimo kambarius jaunimui,
taip sukuriant daugiau virtualaus mokymosi galimybių jaunimui;
Stiprinti bendradarbiavimą kultūros ir kūrybos sektoriuje ir keitimąsi informacija bei gerąja patirtimi tarp
įvairių subjektų įvairiuose Europos regionuose.

2021 m. įgyvendintos projekto veiklos:
-

-

Atliktas nedidelės apimties tyrimas, apibendrinantis jaunimo darbuotojų požiūrį į jaunimo kūrybiškumo
ugdymo problemas ir virtualių edukacinių įrankių, įskaitant virtualius pabėgimo kambarius, naudojimo
galimybes;
Rengiamas išsamus pabėgimo kambario taikymo darbe su jaunimu metodinis vadovas.
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Renginiai, įgyvendinant projektą „ESCAPE“:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

1.

Tarptautinis projekto
partnerių susitikimas

Projekto
koordinatoriai

2021 m.
lapkričio 29 d.

Kaunas,
Lietuva

5

Komentarai

Projekto veiklos bus tęsiamos 2022 metais.

OUR FOOD. OUR FUTURE
Trukmė: 2021.09.01 – 2023.05.31
Programa: ES DEAR (Development Education and Awareness Raising) programa

2021 metais Pasaulio piliečių akademija prisijungė prie europinės visuomenės informavimo kampanijos „Our
Food. Our Future“, kurią įgyvendina 23 partneriai iš Europos, Afrikos ir Pietų Amerikos. Pagrindinis šios
kampanijos tikslas - suburti stiprią jaunų žmonių (15-35 m. amžiaus) bendruomenę visoje Europoje ir dirbti
kartu siekiant bendros vizijos - socialiai teisinga ir tvari maisto sistema. Šios kampanijos rėmuose PPA
įgyvendinamo projekto tikslai:
-

Didinti Lietuvos jaunimo (15-35 m. amžiaus) informuotumą apie maisto tiekimo grandinėse egzistuojančių
problemų sąsajas su klimato kaita;
Stiprinti Lietuvos jaunimo atsakomybę siekti etiškesnio ir tvaresnio maisto vartojimo;
Pasiekti kuo platesnę Lietuvos auditoriją, kad ji geriau suprastų klimato kaitos poveikį sudėtingoms
pasaulinės maisto tiekimo grandinės problemoms.

2021 metais įgyvendintos projekto veiklos:
-

Bendradarbiaujant su populiarios tinklalaidės „Išpakuota“ kūrėjais, parengtos 2 tinklalaidės maisto
teisingumo temomis;
Pradėta ruoštis 2022 metais suplanuotoms veikloms: simuliacijoms bendrojo ugdymo mokyklose ir
kūrybinėms dirbtuvėms jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose;
Aktyviai dalyvauta gyvuose ir nuotoliniuose susitikimuose su projekto partneriais, siekiant geriau suprasti
savo vaidmenį bendrame kampanijos kontekste ir geriau suprasti esminius maisto teisingumo užtikrinimo
principus.

Renginiai, įgyvendinant projektą „Our Food. Our Future“:
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

Komentarai

1.

Tarptautinis projekto
partnerių susitikimas

Projekto
koordinatoriai

2021 m.
lapkričio 29 –
gruodžio 2 d.

Bolonija,
Italija

1

Nurodomas
PPA deleguotų
asmenų
skaičius

Projekto veiklos bus tęsiamos 2022 metais.
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EDUKACINĖ VEIKLA, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
2020 m. Pasaulio piliečių akademija bendradarbiavo su įvairiomis organizacijomis: valstybinėmis institucijomis,
mokyklomis, jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, nevyriausybines organizacijas vienijančiomis
asociacijomis. Jų kvietimu organizacijos atstovai skaitė pranešimus, dalijosi patirtimi, vedė seminarus ir
mokymus mokiniams, mokytojams, politikos formuotojams, moderavo diskusijas ir kt. Žemiau pateikimas šių
renginių sąrašas.
2021 m. skaityti pranešimai, vesti seminarai, mokymai, praktiniai užsiėmimai:
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Renginio
organizatorius /
užsakovas

Tikslinė
auditorija

Data

Vieta

Dal.
Sk.

1.

Darbo grupės moderavimas
konferencijoje „Promoting
Policy Coherence for
Development through
Education Enrichment.
How to Globalize Local
Education“

CARDET, Diversity
Development
Group

Švietėjai,
mokytojai,
politikos
formuotojai

2021.01.14

Virtuali
erdvė

~25

2.

Infosesija projektų
pareiškėjams apie mažau
galimybių turinčio jaunimo
įtraukimą į Erasmus+
programos veiklas

Jaunimo
tarptautinio
bendradarbiavimo
agentūra

Jaunimo
darbuotojai

2021.02.11

Virtuali
erdvė

~40

3.

Pranešimas Alytaus etikos
mokytojams, pristatantis
globaliojo švietimo svarbą
ir metodiką

Alytaus etikos
mokytojų
metodinis būrelis

Mokytojai

2021.02.15

Virtuali
erdvė

15

4.

Globaliojo švietimo
pristatymas karjeros
specialistams

Lietuvos mokinių
neformaliojo
švietimo centras

Karjeros
specialistai,
mokytojai

2021.03.09

Virtuali
erdvė

39

5.

Pranešimas „Citizenship
without borders:
consumerism and holistic
approach to SDG’s“ EWC
demokratinio ugdymo
programos dalyviams

Europos
Vergelando centras

Mokytojai,
kultūros
darbuotojai
ir kt.

2021.03.09

Virtuali
erdvė

~40

6.

Praktiniai klimato kaitos
užsiėmimai geriausio 2020
m. eTwinning projekto
titulą laimėjusiose
mokyklose

Švietimo mainų
paramos fondas

Mokiniai

2021 m.
birželisgruodis

Prienai,
Joniškis,
Kuršėnai,
Telšiai,
Alytus,
Skuodas,
Jonava,
Šalčininkai,
Šiauliai

264

7.

Darnaus vystymosi
mokymai jaunimo

Visuomenės ir
verslo plėtros

Jaunimas

2021 m.
liepa-

Marijampolė

~60
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Renginio
organizatorius /
užsakovas

Tikslinė
auditorija

verslumo akademijos
dalyviams

institutas

8.

Darbo grupės, skirtos
aptarti DVT sąsajas su
jaunimo politika,
moderavimas Jaunimo
politikos Lietuvoje 25mečiui paminėti skirtoje
konferencijoje

Jaunimo reikalų
departamentas,
Klaipėda – Europos
jaunimo sostinė
2021, Klaipėdos
jaunimo
organizacijų
sąjunga
„Apskritasis stalas“

9.

Kūrybinės dirbtuvės
„Climate Justice Now!“
tarptautinio Darnaus
vystymosi tikslų forumo
metu

Klaipėdos jaunimo
organizacijų
sąjunga
„Apskritasis stalas“

10.

Įvadinis vebinaras
„Together for Sustainable
Future“

Klaipėdos jaunimo
organizacijų
sąjunga
„Apskritasis stalas“

11.

Pranešimas „Globalusis
švietimas – įrankis darnaus
vystymosi nuostatų sklaidai
švietime“ tarptautinėje
konferencijoje „Įtrauki
visuomenė iššūkių
laikotarpiu: visų ar tik kai
kurių įtrauktis?“

Vilniaus kolegija

Data

Vieta

Dal.
Sk.

2021.07.08

Klaipėda

15

2021.10.01

Virtuali
erdvė

~25

Jaunimo
organizacijų
atstovai

2021.12.07

Virtuali
erdvė

17

Mokytojai,
mokslininkai

2021.12.15

Virtuali
erdvė

~30

rugpjūtis
Jaunimo
darbuotojai,
jaunimo
reikalų
koordinatori
ai, politikos
formuotojai

Iš viso: ~570
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