
 
 

 

Diskusijos ir mokymai vystomojo švietimo ir vystomojo bendradarbiavimo 

temomis skirtinguose Lietuvos regionuose 

Vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo švietimo temų žinojimas ir plėtojimas 

įvairiuose šalies vietovėse yra skirtingas, tad siekiant padidinti visuomenės informuotumą 

vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo švietimo temomis, stiprinti Lietuvos 

nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų gebėjimus bei skatinti naująsias 

partnerystes vystymuisi 20 - yje skirtingų Lietuvos savivaldybių įvairiuose Lietuvos regionuose 

bus organizuojamos vienos dienos diskusijos vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo 

švietimo temomis. 

Kvalifikuoti ekspertai vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo švietimo srityse 

surengs diskusijas, kuriose bus kviečiami dalyvauti: 

- vietos valdžios atstovai; 

- vietos bendruomenių atstovai; 

- nevyriausybinių organizacijų atstovai; 

- privataus sektoriaus atstovai. 

Diskusijomis siekiama didinti vietos valdžios institucijų, bendruomenės ir 

nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą į vystomojo bendradarbiavimo projektus su 

besivystančiomis šalimis siekiant keistis gerąja patirtimi, didinti visuomenės informuotumą 

vystomojo bendradarbiavimo klausimais, prisidėti stiprinant Lietuvos nevyriausybinių 

vystomojo bendradarbiavimo organizacijų gebėjimus bei skatinti naująsias partnerystes 

vystymuisi. Diskusijų dalyviams bus pristatomi tyrimo ,,Privataus ir viešojo sektorių įtraukimas 

į vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo švietimo veiklas besivystančiose šalyse” rezultatai, 

išvados ir rekomendacijos, kalbama apie vystomojo bendradarbiavimo projektų finansavimo 

galimybes ir naudą savivaldybėms, supažindinama su vystomojo bendradarbiavimo politikos 

formavimo modeliu, politikos kryptimis ir Lietuvos tarptautiniais įsipareigojimais. Taip pat bus 

pristatytos galimybės pradėti vystomojo bendradarbiavimo projektus, pasidalinta gerąja vietos 



 
 

 

valdžios, bendruomenių ir organizacijų patirtimi šioje srityje, dalinamasi pagalbos gavėjų 

patirtimi ir požiūriu. 

Po diskusijų, 40 aktyviausių diskusijos dalyvių iš 20 Lietuvos savivaldybių, bus 

pakviesti dalyvauti dviejų dienų teoriniuose ir praktiniuose mokymuose šių metų birželio 

mėnesio pradžioje, kuriuose bus ugdomos dalyvių kompetencijos ir gebėjimai reikalingi 

rengiant vystomojo bendradarbiavimo projektus tarp Lietuvos vietos valdžios institucijų ir 

nevyriausybinių organizacijų bei vystomojo bendradarbiavimo veikėjų besivystančiose šalyse. 

Diskusijos ir mokymai vykdomi įgyvendinant projektą ,,Kokybiškas 

bendradarbiavimas vystymuisi – Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai projektas, 2013” (Nr. 

DCI – NSA ES/2013/319 – 124), kuris finansuojamas Europos komisijos (per EuropeAid 

biurą), taip pat bendrai finansuojamas Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos 

(projektas ,,Kokybiškas bendradarbiavimas vystymuisi”, Nr. 457 – 13 VBD). Projektą parengė 

ir įgyvendina– Asociacija „LITDEA“ su partneriu Nacionaline nevyriausybinių vystomojo 

bendradarbiavimo organizacijų platforma. Daugiau informacijos apie projektą teiraukitės el. 

paštu: info@litdea.eu  arba žiūrėkite tinklalapyje http://www.ngdopresidency.lt/ . 
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