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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 2016 m. pradžioje 

– 1.013,67 Eur; 

Dalininko finansinių įnašų vertė 2016 m. pabaigoje 

– 1.013,67 Eur. 

Darbuotojų skaičius 

VšĮ Pasaulio piliečių akademija darbuotojų skaičius 

2016 m. pradžioje – 1; 

VšĮ Pasaulio piliečių akademija darbuotojų skaičius 

2016 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.  2016 m. vadovui išmokėtas darbo užmokestis ir su juo susijusios 

išlaidos 

3.383,11 

2.  Dienpinigiai tarnybinėms komandiruotėms, susijusioms su VšĮ 

Pasaulio piliečių akademija veiklos vykdymu 

120,00 
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Pasaulio piliečių akademijos 2016 m. veiklos rezultatai 

 

Projektinė veikla 

Pasaulio piliečių akademija 2016 m. sėkmingai įgyvendino 4 trumpalaikius jaunimo ir su jaunimu 

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

Organizacija taip pat tęsė ilgalaikį didelės apimties tarptautinį projektą, skirtą darbo su jaunimu kokybės 

gerinimui ir globaliojo švietimo integravimui jaunimo veiklose.  

Žemiau pateikiamas išsamus 2016 m. Pasaulio piliečių akademijos įgyvendintų projektų aprašymas.  

 

Kauno jaunimas – už darnų pasaulį! 

Trukmė: 2016.05.06 – 2016.12.15 

Programa: Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“ 

Partneriai: VšĮ „Kauno jaunimo slėnis“ 

2016 m. Pasaulio piliečių akademija kartu su partneriu VšĮ „Kauno jaunimo slėnis“ įgyvendino projektą 

„Kauno jaunimas – už darnų pasaulį!“. Jis buvo nukreiptas į Kauno miesto jaunimo aktyvaus dalyvavimo, 

kovojant su globaliais iššūkiais, skatinimą. Juo partneriai siekė prisidėti prie Kauno kaip aktyvaus 

jaunimo miesto įvaizdžio stiprinimo, tenkinant jaunų žmonių pažinimo ir aktyvaus dalyvavimo poreikius 

ir sudarant sąlygas įsitraukti į prasmingą veiklą darnaus pasaulio labui. Jis buvo skirtas ne tik gerinti 

jaunimo dalyvavimo situaciją Kauno mieste, bet ir skatinti jaunus miestiečius pažvelgti į savo miestą 

plataus pasaulio kontekste, geriau suvokti, kokią įtaką globalūs iššūkiai, tokie kaip pasaulinis skurdas, 

nelygybė, kariniai konfliktai, klimato kaita ir kt., daro miesto bendruomenei.  

Pagrindinės projekto veiklos: 

1. Jaunimo informavimo ir aktyvaus dalyvavimo akcija „Kauno jaunimas – už darnų pasaulį!“. Ši akcija 

vyko 2016 m. rugsėjo 24 d., Kauno jaunimo dienų metu organizuotos nevyriausybinių organizacijų 

mugės metu. Jos tikslas – informuoti plačiąją Kauno miesto jaunimo auditoriją apie globalius pasaulio 

vystymosi iššūkius, pasaulinę Darnaus vystymosi darbotvarkę ir kiekvieno piliečio atsakomybę imtis 

aktyvios veiklos darnaus, taikaus ir visiems lygaus pasaulio labui. 

2. Globaliojo švietimo renginys Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams „Jaunimas – už 

darnų pasaulį!”. Jis vyko 2016 m. lapkričio 18 d. Vytauto Didžiojo universitete. Renginys buvo skirtas 

Kauno miesto jaunimo aktyvaus dalyvavimo, kovojant su globaliais iššūkiais, skatinimui. Juo buvo 

siekiama prisidėti prie Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio stiprinimo, tenkinant jaunų 

žmonių pažinimo ir aktyvaus dalyvavimo poreikius ir sudarant sąlygas įsitraukti į prasmingą veiklą 

darnaus pasaulio vystymosi labui. Jis skirtas ne tik gerinti jaunimo dalyvavimo situaciją Kauno 

mieste, bet ir skatinti jaunus miestiečius pažvelgti į savo miestą plataus pasaulio kontekste, geriau 

suvokti, kokią įtaką globalūs iššūkiai, tokie kaip pasaulinis skurdas, nelygybė, kariniai konfliktai, 

klimato kaita ir kt., daro miesto bendruomenei. Be to, projekto veiklos skatino kiekvieną jose 

dalyvaujantį jaunuolį įsitraukti į aktyvią pilietinę veiklą, skatinančią prisidėti prie globalios kaitos.  

Šiuo renginiu projekto vykdytojas taip pat siekė puoselėti globaliojo švietimo tradicijas, skatinančias 

Kauno jaunimo aktyvų dalyvavimą pasaulio darnaus vystymosi procesuose. 

Renginys „Jaunimas – už darnų pasaulį!“ tapo erdve 14-19 metų jaunuoliams sužinoti ir patirti, ką 

reiškia gyventi globalioje visuomenėje, su kokiais iššūkiais susiduria kiekvienas pasaulio gyventojas, 

kokia yra asmeninė atsakomybė už pasaulio ateitį ir kaip kiekvienas jaunas žmogus, veikdamas 
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vietos lygiu, gali prisidėti prie gražesnio pasaulio kūrimo. Pasiskirstę į skirtingas globalias 

laboratorijas, mokiniai tyrinėjo oro taršos ir klimato kaitos problemas, globalios migracijos priežastis 

ir pasekmes, geriau pažino žmogaus teisių, vaikų išnaudojimo, lygybės ir ekologijos problemas 

aprangos ir technologijų pramonės šakose, stiprino asmenines aktyvaus dalyvavimo, solidarumo, 

pagarbos, atsakingo vartojimo ir kitas nuostatas.  

Mokiniai dalyvavimui projekto veikloje bus atrinkti, bendradarbiaujant su Kauno bendrojo lavinimo 

mokyklomis. Kvietimas dalyvauti renginyje buvo išplatintas visoms Kauno mieste veikiančioms 

progimnazijoms, gimnazijoms, pagrindinėms ir vidurinėms mokykloms.  

 

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

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

1.  Jaunimo informavimo ir 
aktyvaus dalyvavimo akcija 
„Kauno jaunimas – už darnų 
pasaulį!“ 

Jaunimas 2016.09.24 Kaunas 300 

2.  Globaliojo švietimo renginys 
jaunimui „Jaunimas – už 
darnų pasaulį!“ 

Mokiniai 2016.11.18 Kaunas 105 

Iš viso: 405 

  

Globaliojo švietimo Kauno miesto jaunimui paslaugų plėtra 

Trukmė: 2016.06.21 – 2016.12.31 

Programa: Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“ 

2016 m. Pasaulio piliečių akademija įgyvendino Kauno miesto savivaldybės remiamą projektą „Globaliojo 

švietimo Kauno miesto jaunimui paslaugų plėtra“. Jis buvo orientuotas į organizacijos veiklos tobulinimą, 

siekiant plėsti globaliojo švietimo paslaugų jauniems Kauno piliečiams spektrą ir potencialių klientų 

žinomumą apie pasinaudojimo jomis galimybes.  

Projekto laikotarpiu buvo įgyvendintos šios veiklos: 

1. Parengtos 3 naujos globaliojo švietimo programos jauniems asmenims. Temos šioms programoms 

pasirinktos, atsižvelgiant į aktualiausius šiuo metu visuomenėje egzistuojančius globalius iššūkius, o 

taip pat ir jaunų žmonių interesus Kauno mieste. Naujų globaliojo švietimo programų temos: 

„Daiktai“, „Technologijos“, „Migracija“. 

Naujosios globaliojo švietimo programos aprašytos vadovaujantis neformaliojo švietimo programoms 

keliamais reikalavimais. Taip pat parengti šių programų pristatymai, kurie išplatinti potencialiems jų 

užsakovams, o taip pat patalpinti projekto vykdytojo internetinėje svetainėje adresu 

http://www.pasauliopilietis.lt/programos-jaunimui.  

2. Įgyvendintas naujųjų jaunimui skirtų globaliojo švietimo programų pilotinis bandymas. Tuo tikslu 

suorganizuoti 4 vienos dienos trukmės renginiai Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams. Formuojant dalyvių grupes naujų paslaugų pilotavimui, pareiškėjas bendradarbiavo su 

Kauno bendrojo lavinimo mokyklomis, nuolat ieškančiomis bendradarbiavimo galimybių su 

http://www.pasauliopilietis.lt/programos-jaunimui
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nevyriausybinėmis organizacijomis, o taip pat besidominčiomis švietimo veiklų netradicinėse 

erdvėse galimybėmis. 

 

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

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

1.  Seminaras „Technologijos“ Kauno 
Šančių mokyklos-
daugiafunkciniame centre 

Mokiniai  2016.11.14 Kaunas 40 

2.  Seminaras „Technologijos“ Kauno 
Gedimino sporto ir sveikatinimo 
gimnazijoje 

Mokiniai 2016.12.05 Kaunas 21 

3.  Seminaras „Daiktai“ Kauno K. 
Griniaus progimnazijoje 

Mokiniai 2016.12.06 Kaunas 22 

4.  Seminaras „Technologijos“ Kauno 
Jono Pauliaus II gimnazijoje 

Mokiniai 2016.12.13 Kaunas 44 

Iš viso: 127 

 

COFFEE – Colorful Fighter for European Empowerment (2016-1-SE02-KA105-001441) 

Trukmė: 2016.06.01 – 2017.06.30 

Programa: ES Erasmus+ programa 

Partneriai: TidsNätverket i Bergsjön (Švedija) – projekto koordinatorius, United Societies of Balkans 

(Graikija), CET Platforma Skopje (Makedonija), ASK Yourself (Rumunija), Association Pro European 

Network (Bulgarija), VšĮ Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), Forum Regionale dei Giovani dell'Umbria 

(Italija), Neolea Gia Antalagi Kai Katanoisi (Kipras), A.D.E.L. (Slovakija), Eski Avrupa Gonullu Hizmeti 

Gonulluleri Genclik Dernegi (Turkija), Youth for Exchange and Understanding International AISBL 

(Belgija), Fundació Catalunya Voluntària (Ispanija) 

2016 m. Pasaulio piliečių akademija partnerio teisėmis dalyvavo Erasmus+ mobilumo projekte „Colorful 

Fighters for European Empowerment“. 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 kompetencijas, susijusias darbu su jaunimu, priklausančiu LGBT 

bendruomenei. Mokymų kursų metu dalyviai mokėsi geriau suprasti, su kokiomis problemomis susiduria 

LGBT bendruomenei priklausantis jaunimas, o taip pat įgijo jiems reikalingų žinių apie žmogaus teises bei 

gebėjimų, kaip jas įtvirtinti darbe su jaunais LGBT asmenimis.  

 

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

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

1.  Tarptautiniai mokymo 
kursai „COFFEE“ 

Jaunimo 
organizacijų nariai 

2016.08.16-
26 

Salonikai, 
Graikija 

2 
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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. 

2016 m. projekto partneriai vykdė projekte numatytų produktų kūrimo, jų išbandymo ir pritaikymo, taip 

pat tarptautines mokymosi veiklas, kurios leido diegti globaliojo pilietiškumo metodus darbe su jaunimu.  

2016 m. projekto metu buvo sukurti šie produktai: 

- Parengtas leidinys „The Picture Of A Future Global Citizen. The Views Towards Educating Young 

People As Global Citizens in Lithuania, Bulgaria, Cyprus and Spain“, kuriame apibendrinti 2015 m. 

projekto partnerių šalyse vykdytų tyrimų rezultatai, kokių pamatinių kompetencijų ir charakteristikų 

reikia jauniems žmonėms, kad jie galėtų gyventi ir veikti globalizacijos procesų veikiamame 

pasaulyje.  

- Parengtas metodinis leidinys „Six Steps to Global Citizenship. A Guide for Youth Workers, Youth 

Leaders and Trainers“, kurį sudaro: 

o globaliojo pilietiškumo ugdymo kompetencijų modelis, apibendrinantis pagrindines pasaulio 

piliečiui reikalingas kompetencijas; 

o keturi mokymo moduliai (Aplinka, Technologijos, Judėjimas ir Daiktai) globaliojo pilietiškumo 

kompetencijoms plėtoti su išsamiais jų įgyvendinimui reikalingų metodų aprašymais. 

- Sukurta pirminė mobiliosios aplikacijoms jaunimo savarankiškam mokymuisi versija. 

Metodinio leidinio „Six Steps to Global Citizenship. A Guide for Youth Workers, Youth Leaders and 

Trainers“ vertimo ir leidybos bei mobiliosios aplikacijos kūrimo darbai tęsiami 2017 metais.  

Su projekto metu sukurtais produktais galima susipažinti projekto internetinėje svetainėje 

http://www.globalab.org.  

2016 m. projekto rėmuose taip pat organizuota eilė renginių. Informacija apie juos pateikiama lentelėje. 

 

  

http://www.globalab.org/
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Lentelė 4. Renginiai, įgyvendinant projektą „Six Steps to Global Citizenship“ (2016 m.) 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Tikslinė grupė Data Vieta Dalyvių 
skaičius 

1.  Tarptautiniai jaunimo 
darbuotojų ir 
neformaliojo ugdymo 
mokytojų mokymai 

Jaunimo 
darbuotojai, 
neformaliojo 
ugdymo mokytojai 

2016.05.20-
27 

Byliškės, Lietuva 20 

2.  Respublikinė konferencija 
„Tarpkultūrinis dialogas“ 

Mokiniai, mokytojai 2016.10.26 Radviliškis, 
Lietuva 

101 

3.  Globali laboratorija 
Radviliškio Gražinos 
pagrindinėje mokykloje 

Mokiniai 2016.10 - ... 
(veikla tęstinė 
ir tęsiama 
2017 m.) 

Radviliškis, 
Lietuva 

22 

4.  Globali laboratorija 
Šiaulių „Santarvės“ 
gimnazijoje 

Mokiniai 2016.10 - ... 
(veikla tęstinė 
ir tęsiama 
2017 m.) 

Šiauliai, Lietuva 19 

5.  Globali laboratorija Kauno 
Simono Daukanto 
progimnazijoje 

Mokiniai 2016.10 - ... 
(veikla tęstinė 
ir tęsiama 
2017 m.) 

Kaunas, Lietuva 15 

6.  Tarptautinis projekto 
partnerių susitikimas 

Projekto partneriai 2016.11.09-
10 

Nikosija, Kipras 7 

Iš viso: 186 
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Edukacinė veikla 

2016 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 2016 m. skaitytų pranešimų 

ir vestų seminarų bei mokymų sąrašas. 

 

Lentelė 5. 2016 m. skaityti pranešimai, vesti seminarai ir mokymai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Renginio 
organizatorius 

Tikslinė 
auditorija 

Data Vieta Dal. 
Sk. 

Pastabos 

1.  Paskaita 
Pasaulinės 
Žemės dienos 
proga 

Radviliškio 
Gražinos 
pagrindinė 
mokykla 

Mokiniai  2016.03.18 Radviliškis 200  

2.  Seminaras 
„Globaliojo 
pilietiškumo 
kompetencijų 
ugdymas 
Lietuvos 
mokyklos 
kontekste“ 
parodos 
„Moderni 
mokykla 2016“ 
metu 

Ugdymo 
plėtotės 
centras 

Mokytojai 2016.03.22 Kaunas 5  

3.  Pranešimas 
„Global 
Citizenship: 
concepts and 
practices“ 
seminaro 
„UNESCO 
Asocijuotųjų 
mokyklų 
pasiekimų 
pripažinimo 
programa 2016-
2017 m.“ 

Lietuvos 
nacionalinė 
UNESCO 
komisija, 
Lietuvos 
neformalijo 
ugdymo 
asociacija 

Mokytojai 2016.10.18 Vilnius 13  

Iš viso: 218 
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Pasaulio piliečių akademijos 2016 m. finansiniai rodikliai 

 

2016 m. gautos lėšos 

Eil. 
Nr.  

Gautų lėšų pobūdis Suma, Eur 

1.  Pajamos už suteiktas paslaugas 546,60 
2.  ES programų parama projektams įgyvendinti 58.307,60 
3.  Kauno miesto savivaldybės parama projektams įgyvendinti 2.850,00 
4.  2% parama 556,07 

Iš viso: 62.260,27 

 

Grafikas 1. 2016 m. gautų lėšų struktūra 

 

2016 m. sąnaudos 

Eil. 
Nr.  

Sąnaudų kategorija Suma, Eur 

1.  Reklamos sąnaudos 689,46 
2.  Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos 4.149,07 
3.  Transporto išlaikymas 557,64 
4.  Darbuotojų komandiruotės 1.329,08 
5.  Renginių organizavimo sąnaudos (dalyvių kelionės, 

apgyvendinimas, maitinimas ir kt.) 
9.591,00 

6.  Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 3.371,00 
Iš viso: 19.687,25 

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

8.200,00 

8.  Projektų partneriams atlikti išankstiniai mokėjimai 39.841,20 

Pajamos už 
suteiktas paslaugas 

1% 

ES programų 
parama projektams 

įgyvendinti 
94% 

Kauno m. 
savivaldybės parama 

projektams 
įgyvendinti 

4% 

2% parama 
1% 
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Grafikas 2. 2016 m. sąnaudų struktūra 

 

 

2016 m. sąnaudų paskirtis 

Eil. 
Nr.  

Sąnaudų paskirtis Suma, Eur 

1.  Projektų vykdymo sąnaudos 19.376,86 
2.  Bendrosios įstaigos sąnaudos 310,39 

Iš viso: 19.687,25 

 

Grafikas 3. 2016 m. sąnaudų paskirtis 

 

Reklamos sąnaudos 
3% 

Darbuotojų darbo 
užmokestis ir susijusios 

sąnaudos 
21% 

Transporto išlaikymas 
3% 

Darbuotojų 
komandiruotės 

7% 

Renginių organizavimo 
sąnaudos 

49% 

Kitos bendrosios ir 
administracinės 

sąnaudos 
17% 

98% 2% 

Projektų vykdymo sąnaudos Bendrosios įstaigos sąnaudos
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Gautas finansavimas projektams įgyvendinti 

Eil. 
Nr. 

Programa Projekto pavadinimas ir numeris Gauta paramos suma, 
Eur 

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

57.845,60 

2.  Erasmus+ Colorful Fighters for European 
Empowerment 
(Nr. 2016-1-SE02-KA105-001441) 

462,00 

3.  Kauno m. savivaldybės 
programa „Iniciatyvos 
Kaunui“ 

Kauno jaunimas – už darnų pasaulį! (Nr. 
SR-0372) 

1.500,00 

4.  Kauno m. savivaldybės 
programa „Iniciatyvos 
Kaunui“ 

Globaliojo švietimo Kauno miesto 
jaunimui paslaugų plėtra (Nr. SR-0662) 

1.350,00 

Iš viso: 61.157,60 

 

Gautinos lėšos už 2016 m. vykdytus projektus 

Eil. 
Nr. 

Programa Projekto pavadinimas ir 
numeris 

Bendra 
paramos suma, 
Eur 

2017 m. gautina 
paramos suma, 
Eur 

1.  Erasmus+  Six Steps to Global Citizenship 144.614,00 86.768,40 
Iš viso: 86.768,40 

 


