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BENDRA INFORMACIJA

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (toliau - VB 
Platforma) - tai vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančias organizacijas iš Lietuvos vienijanti 
asociacija. Šiuo metu VB Platforma vienija 21 narį. VB Platforma įsteigta 2007 m. kovo 29 d.

Tikslas
VB Platforma dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira, pilietiška ir demokratiška 
visuomenė, būtų išplėstos galimybės Lietuvos NVO dalyvauti tarptautinėse vystomojo 
bendradarbiavimo veiklose, būtų ugdomi jų gebėjimai. Taip pat atstovaujame nevyriausybinėms 
vystomojo bendradarbiavimo organizacijoms Lietuvoje, Europos Sąjungoje, kitose tarptautinėse 
organizacijose, aktyviai dalyvaujame formuojant ir įgyvendinant ES ir Lietuvos Vystomojo 
bendradarbiavimo politiką.

Lietuvai tapus ES nare ir šalimi-donore, mūsų valstybei tapo būtina dalyvauti tarptautinėje VB 
politikoje, kuria, bendradarbiaujant ES narėms ir šalims-partnerėms, siekiama sukurti teisingą 
ir tvarų pasaulį, kuriame kiekvienas žmogus gali realizuoti savo teises ir gyventi orų gyvenimą 
neskursdamas.

Demokratijos plėtra Socialinė politika Švietimas

Lygios galimybės Sveikatos apsauga Maisto sauga

Vaikų teisės Darni plėtra Migracija

Aplinkos apsaugaTyrimai ir konsultacijos

VB Platformos narių kompetencijos:

Vizija
VB Platforma - tai pagrindinė organizacija ir vystomojo bendradarbiavimo ekspertė Lietuvoje, 
pripažinta valstybės partnere formuojant ir įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo bei 
globalaus švietimo politiką nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
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VB Platforma atstovauja Lietuvai šiuose globaliuose tinkluose, 
organizacijose ir iniciatyvose:

• FORUS - pasaulinis 69 nacionalinių NVO platformų ir 7 regioninių koalicijų iš 5 žemynų 
tinklas. VB Platforma atstovauja ir reprezentuoja Lietuvą.

• CONCORD - Europos pagalbos ir plėtros nevyriausybinių organizacijų konfederacija 
(narystės klausimas laikinai svarstomas).

• CIVICUS - tarptautinė ne pelno organizacija, apibūdinanti save kaip „visuotinį aljansą, 
skirtą stiprinti piliečių veiksmus ir pilietinę visuomenę visame pasaulyje”. VB Platforma 
yra pilnateisė, balsavimo teisę turinti narė.

• CONCORD AidWatch - stebi paramos išlaidas ir formuoja rekomendacijas atsižvelgiant į 
ES valstybių narių ir Europos Komisijos teikiamos paramos kokybę ir kiekybę. VB Platforma 
dalinai prisideda prie Lietuvos AidWatch ataskaitos rengimo (narystės klausimas laikinai 
svarstomas).

• SDG Watch Europe - tarpsektorinis Europos NVO aljansas, siekiantis užtikrinti vietinių 
vyriausybių 2030 Darnaus vystymosi darbotvarkės įgyvendinimą. 

• GCAP (Global Call to Action Against Poverty) - virš 11 000 pilietinių organizacijų 
vienijantis tinklas, siekiantis spręsti institucijų ir procesų sąlygojamas skurdo ir nelygybės 
pasaulyje problemas. VB Platforma atstovauja ir reprezentuoja Lietuvą, taipogi Justina 
Kaluinaitė reprezentuoją Europą Globalioje valdyboje (2020 - 2023 m.). 

• Eurodad - yra 59 pilietinės visuomenės organizacijas iš 28 Europos šalių vienijantis 
tinklas. Eurodad siekia transformuojančių, tačiau konkrečių pasaulinės ir Europos 
politikos, institucijų, taisyklių ir struktūrų pokyčių, kad būtų užtikrinta demokratiškai 
kontroliuojama, aplinką tausojanti finansų ir ekonomikos sistema, kuria siekiama 
panaikinti skurdą ir užtikrinti žmogaus teises visiems.

VB Platformos atstovavimas Lietuvoje:

• Nacionalinė NVO koalicija - koalicijos tikslas yra veikti kartu ir bendradarbiauti siekiant 
stiprinti NVO sektorių, stiprinti pilietinę visuomenę. VB Platforma oficialiai atstovauja VB 
sričiai.

• Anna Lindh fondas Lietuvoje - VB Platforma dalyvauja ir prisideda prie fondo veiklos.

• Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo 
komisijos narė.

• Darnaus vystymosi tikslų ekspertų tinklas - VB Platforma yra tinklo bendra įkūrėja, narė ir 
laikinai koordinuoja tarp sektorinio tinklo veiklas.

• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojamos 
Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė.

• Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų saugumo tarybos 
rezoliucijos Nr. 1325 darbo grupės narė.

• Partnerystė su NOHA (tarptautinis universitetų, veikiančių humanitarinio veiksmo srityje, 
tinklas) ir Vilniaus universitetu NOHA „Humanitarinio veiksmo” pavasario mokyklos 
programoje.

• VB platforma koordinuoja nacionalinę iniciatyvą „Darnaus vystymosi tikslų ambasadoriai”. 

http://forus-international.org/
https://concordeurope.org/
https://civicus.org/
https://www.sdgwatcheurope.org/
https://gcap.global/
https://www.eurodad.org/our_work
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Asociacijos nariai:

2020 m. VB Platforma turėjo 21 narį. Šis narių skaičius išliko ir 2021 m.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Penki pojūčiai
Lietuvos vaikų fondas
Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT)
Vietos veiklos grupių tinklas
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Gelbėkit vaikus
Ekonominių tyrimų centras
Pasaulio piliečių akademija
Lygių galimybių plėtros centras
Lietuvos moterų draugija
Lietuvos žmogaus teisių centras
Diversity Development Group
Baltijos labdaros fondas
Moterų informacijos centras
NVO teisės institutas
Psichikos sveikatos perspektyvos
Trust in Development
AfriKo, Afrikos tyrimai ir konsultacijos
Rytų Europos studijų centras
Žaliosios politikos institutas
Humana people to people

304421505
190666113
190740859
301501654
190679146
190780953
121739789
303300867
126270267
190728141
291768410
30287 7111
300111256
191919014
300024285
125446837 
300651195
304031067
300590785
302629653
110072586

VŠĮ
Labdaros ir paramos fondas
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
VŠĮ
VŠĮ
VŠĮ
Asociacija
Asociacija
VŠĮ
Labdaros ir paramos fondas
Asociacija
VŠĮ
VŠĮ
VŠĮ
VŠĮ
VŠĮ
VŠĮ
VŠĮ

Organizacijos pavadinimas Kodas Teisinė forma

VB Platformos nariai kasmet moka 60 EUR nario mokestį.
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2021 m. valdybos nariai:

Indrė Augutienė - VšĮ ,,Pasaulio piliečių akademija”, direktorė (valdybos pirmininkė)

Lukas Ivanauskas - AfriKo, tyrėjas

Giedrė Biržytė - VU TSPMI, lektorė

Edvinas Regelskis - Maltos ordino pagalbos tarnyba, organizacinės plėtros vadovas 

Akvilė Kriščiūnaitė - Diversity Development Group, tyrėja

Svarbiausi 2021 metų įvykiai ir pasiekimai: 

• Kartu su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu ir Noha universitetų tinklu parengta ir 
įgyvendinta trumpalaikė virtuali mokymų programa ,,NOHA Training in Humanitarian 
Action. Short online course”. 

• Įgyvendinta etiškos komunikacijos stebėsenos iniciatyva ,,Kaleidoskopas” - 
„Kaleidoskopo apdovanojimai“ 2020m.

• Vystomojo bendradarbiavimo platforma tapo įtaką teisėkūrai siekiančia daryti 
organizacija.

• Įgyvendinta socialinių medijų kampanija ir virtuali paroda #GlobalDiary 
#PhotosandStoriesofCivicActivism bei #HumanitariniaiPortretai. 

• 2021 m. pradžioje publikuota S. Vaitonio („Ekspertai - savanoriai“ Armėnijoje 2020 m. 
dalyvio) trumpametražė dokumentika - „Mokytoja“.

• Europos solidarumo korpuso savanoriai Jordanijoje (2 asmenys) ir Libane (2 asme-
nys). 

• 2021 m.  Visuotinio narių susirinkimo metu buvo išrinkta nauja valdyba. 

• Parengtas VB Platformos elgesio kodeksas.  

• Įgyvendintos 3 nacionalinės  DVT Ambasadorių iniciatyvos. 

• Iniciuotas Baltijos šalių vystomojo bendradarbiavimo platformų narių forumas. 

• Sustiprinta partnerystė su regiono platformomis: naujos bendros veiklos.

• Nuosekli VB Platformos narių informacijos ir naujienų sklaida socialinėse medijose ir 
žiniasklaidoje. 

• Aktyvus dalyvavimas, pasiūlymų teikimas ir advokacija Vystomojo bendradarbia-
vimo strateginių krypčių ir prioritetų rengime: dalyvavimas darbo grupėse, siūlymų 
teikimas. 

• Humanitarinės veiklos stiprinimas - mokymai ir tyrimai tematinėje srityje. 

• Baltarusijos pilietinės visuomenės info punktas: leidiniai ir renginiai. 

https://issuu.com/vbadmin/docs/kaleidoskopas
https://www.facebook.com/hashtag/globaldiary?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUbUULV8h6hwFiVYgZGP8FRjx0JXJMFfaNp_Km7mCjLzqKvTAwBg_lUTMg4tOufyowCNRmwaUuXF77QF00teosrHhqB6KQE_jBo6coQLf9D58eIP6iXyYyX8j4RbIkxPC-uimgADOFiZXyqEiSYe8Z9kpyVkxbqmOhKGuZzp9VEFMCdVL6SoZy9dWFypXRCPrw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/photosandstoriesofcivicactivism?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUbUULV8h6hwFiVYgZGP8FRjx0JXJMFfaNp_Km7mCjLzqKvTAwBg_lUTMg4tOufyowCNRmwaUuXF77QF00teosrHhqB6KQE_jBo6coQLf9D58eIP6iXyYyX8j4RbIkxPC-uimgADOFiZXyqEiSYe8Z9kpyVkxbqmOhKGuZzp9VEFMCdVL6SoZy9dWFypXRCPrw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/humanitariniaiportretai?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVCq-cN5YehublbnDcUhrUq2XCjdGgtilizWSsk3hKepS-YDzC21P6ihxNLwcEKqlgJGqoqwY-B-ydGQ5D0i_YjeEHDyWfUJefH0GaAW2yPUHwh2VbgQR7fX_5ppE-NpAZ_PgHrwfhfWWEEB89Z3zcu_LsRFJhgGfHw6d7H-7vkpGVfvV307ZnF4UvKudHizCY&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=m8GlP2k9eMY&t=663s
https://bit.ly/2RRj6NB
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ADVOKACIJOS VEIKLA

Politinės pozicijos, pasiūlymai, rekomendacijos

1. Dėl Darbo grupės vystomojo bendradarbiavimo strateginėms kryptims parengti Nr. 
VBPF0323 2021.03.23.

2. Dėl globalaus švietimo nacionalinio koordinavimo, partnerystės ir prisidėjimo prie 
Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo Lietuvoje, 2021 m. birželio mėn. 21 d., Nr. VBPF 
-06212.

3. Dėl viešojo valdymo atvirumo didinimo vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės 
pagalbos srityje, Nr. VBPF-0621, 2021 m. birželio mėn. 21 d.

4. Letter to the Chair and the Members of the OECD Development Assistance Committee 
(DAC) with regard to an OECD DAC Recommendation on Enabling Civil, June 24, 2021.

5. Dėl Darbo grupės Vystomojo bendradarbiavimo strateginės kryptys ir partnerystės su 
socialiniais partneriais, 2021 m. rugsėjo mėn. 15 d., Nr. VBPF-0915.

6. Joint CSO recommendations on ODA-eligibility of Covid-19 vaccine-related spending – 
follow up, 2021 rugsėjo mėn.

7. Joint CSO reaction to ODA-eligibility of Covid-19 vaccine-related spending, 2021 m. 
spalio 28 d. 

8. EU-AU Summit, gruodžio 8 d., LR Užsienio reikalų ministerijai.

9. Pranešimas COVID–19 ir vystomasis bendradarbiavimas: pilietinės visuomenės 
organizacijų planas, 2021 sausis.

10. Dėl „Kurk Lietuvai“ projekto „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos 
veiksmingumo stiprinimas“ tarpinės ataskaitos, 2021 m. sausio mėn. 19 d. Nr. VBPF -0119.

11. Politinė pozicija ir apžvalga. Ko galime tikėtis vystomojo bendradarbiavimo politikoje 
2020–2024 m.? XVIII Vyriausybės programa, valdančiosios koalicijos partijų programos ir 
Nacionalinis pažangos planas 2021–2030 m.

12. Darnaus vystymosi tikslai (DVT) ir atsakas į pandemiją: politinių sprendimų ir advokacijos 
prioritetai

13. Dėl „Kurk Lietuvai“ projekto „Lietuvos vystomojo  bendradarbiavimo politikos 
veiksmingumo stiprinimas“ tarpinės ataskaitos, 2021 m. sausio mėn. 19 d., Nr. VBPF-0119. 

14. DĖL NAUJOSIOS LIETUVOS VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO POLITIKOS VIZIJOS, Nr. 
VBPF0302, 2021.03.02.

15. Europos žaliasis kursas

16. Dėl Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo strateginių krypčių ir Vystomojo 
bendradarbiavimo fondo, Nr. VBPF0617, 2021.06.17.

17. Vystomasis bendradarbiavimas: situacija, finansavimas ir NVO patirtys, 2021 rugsėjis.

18. Dėl Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo strateginių krypčių ir regionų/šalių strategijų, 
Nr. VBPF1022, 2021 spalio mėn. 22 d.

http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF0323%20(1).pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF0323%20(1).pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF06212.pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF06212.pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF06212.pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF0621.pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF0621.pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Letter%20to%20DAC%20Chair%20and%20Members%20on%20Enabling%20Civil%20Society.pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Letter%20to%20DAC%20Chair%20and%20Members%20on%20Enabling%20Civil%20Society.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/5.%20Nr.%20VBPF%20-0915.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/5.%20Nr.%20VBPF%20-0915.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/6.%20CSO%20recommendations%20on%20covid%2019%20vaccine%20donations_October2021.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/6.%20CSO%20recommendations%20on%20covid%2019%20vaccine%20donations_October2021.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/7.CSO%20reaction%20on%20covid%2019%20vaccine%20donations_October2021_FINAL.docx(1).pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/7.CSO%20reaction%20on%20covid%2019%20vaccine%20donations_October2021_FINAL.docx(1).pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/EU-AU%20Summit_LTNGDO%20Platform_Concord.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VB%20platforma_Covid19_0.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VB%20platforma_Covid19_0.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VBPF%20-%200119.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VBPF%20-%200119.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VB%20platforma_VyriausybesPrograma.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VB%20platforma_VyriausybesPrograma.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VB%20platforma_VyriausybesPrograma.pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VB%20platforma_4(2).pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VB%20platforma_4(2).pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VBPF%20-%200119%20(1).pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VBPF%20-%200119%20(1).pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF0302.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF0302.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VB%20platforma_green.pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF0617%20(1).pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF0617%20(1).pdf
http://vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VB%20platforma_VB%20finansavimas.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF1022.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF1022.pdf
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Narių stiprinimas

Narių stiprinimas vykdomas per nuolatinę aktualios informacijos sklaidą, teisinę ir konsultacinę 
pagalbą, mokymus, tam tikrais atvejais tikslinių stažuočių užsienyje finansavimą.

Mokymai:

 

• Saugumas pagal 1325: žvilgsnis iš lyčių perspektyvos, dalyvavo 25 asm.

• Socialinių ir emocinių kompetencijų stiprinimas humanitarinės pagalbos srityje, dalyvavo 
23 asm.

• Development Cooperation Architecture. Focus SLOVAKIA (virtualus seminaras), dalyvavo 
10 asm.

• Training in Humanitarian Action and Emergency Management, dalyvavo 17 asm.

• Noha spring school (virtualūs mokymai).

Komandiruotės / stažuotės:

• Creating win-win partnerships between the EU and Africa, Digital Explorers baigiamasis 
renginys Briuselyje - 1 AfriKo atstovas.

• Gerosios patirties apsikeitimo stažuotė tarp Lietuvos Maltos ordino pagalbos tarnybos 
ir Vokietijos Maltos ordino pagalbos tarnybos humanitarinio veiksmo, lėšų pritraukimo 
srityse, Kelnas, Vokietija -  2 MOPT atstovai.

• ES Erasmus+ programos gebėjimų stiprinimo jaunimo srityje projektas „CARE WHAT 
YOU(TH) WEAR!” partnerių susitikimas, Italija, Kaljaris - 3 Pasaulio piliečių akademijos 
atstovai.

• Digtal Explorers projekto uždarymo renginys Abujoje, Nigerija - 2 AfriKo atstovai.

 



Asociacija „Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma” 
Adresas: Kibirkšties g. 6, Vilnius | Tel.: 8 686 80676 | el. paštas: info@vbplatforma.org | www.vbplatforma.org 9

PROJEKTAI IR FINANSAI

Vykdomi projektai

Visuomenė ir NVO - Vystomasis bendradarbiavimas ir  
Humanitarinė pagalba

Trukmė: 2019 m. - 2022 m. (VB Platforma – pareiškėjas)

Bendras biudžetas: 108 174,04 Eur

Lėšos: Europos socialinio fondo agentūra

Tikslas: projektu siekiama sukurti palankias sąlygas visuomenei ir nevyriausybinėms 
organizacijoms dalyvauti kuriant, tobulinant ir dalyvaujant Vystomojo bendradarbiavimo, 
globalaus švietimo, humanitarinės pagalbos ir Darnaus vystymosi sričių veiklose. 
Projektu siekiama padidinti visuomenės ir NVO dalyvavimo viešajame valdyme galimybes, 
stiprinti supratimą apie skaidrų valdymą ir veikimą, nepakantumą korupcijai. Įgyvendinant 
projektą bus siekiama gerinti socialinį sąmoningumą, stiprinti socialinę sanglaudą ir 
užtikrinti visiems lygias galimybes.

Daugiau apie projekto veiklas:  
https://vbplatforma.org/LT/projektai/visuomene_ir_nvo_vystomasis_
bendradarbiavimas_ir_humanitarine_pagalba

#Darbotvarkė2030

Trukmė: 2021 m. kovas – spalis (VB Platforma – pareiškėjas)

Bendras biudžetas: 30 000 Eur

Lėšos: Užsienio reikalų ministerija, Paramos demokratijai programa

Tikslas: plačiosios visuomenės, sprendimų priėmėjų ir NVO sektoriaus aktyvus 
įsitraukimas ir link pokyčio vedantis dalyvavimas Darbotvarkės 2030 ir Vystomojo 
bendradarbiavimo politikos įgyvendinime.

Daugiau informacijos apie projekto veiklas:  
https://vbplatforma.org/LT/projektai/darbotvarke 

#VBirNVO 

Trukmė: 2021 m. sausis – gruodis  (VB Platforma – pareiškėjas)

Bendras biudžetas: 50 365,75 Eur

Lėšos: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tikslas: Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų plat-
formos ir jos narių kompetencijų  ir įgūdžių stiprinimas, siekiant plėtoti kokybišką VB 
politikos stebėseną, advokacijos veiklą, tyrimais pagrįstų kampanijų plėtrą ir visuomenės 
informavimą.

Daugiau informacijos apie projekto veiklas:  
https://vbplatforma.org/LT/projektai/vbirnvo
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#VBirNVO2.0

Trukmė: 2021 sausis - gruodis

Bendras biudžetas: 29 995,00 Eur

Lėšos: Valstybės biudžeto lėšos, NVO fondas

Projektas orientuotas į institucinį ir kompetencijų stiprinimą, veiklų įgalinimą ir vystomojo 
bendradarbiavimo politikos advokacijos ir formavimo plėtrą. 

Daugiau informacijos apie projekto veiklas:  
https://vbplatforma.org/LT/projektai/nvo_fondas_vbirnvo 

#SolidarityGoesGlobal

Trukmė: 2020 sausis - 2022 gruodis

Bendras biudžetas: 17 572 Eur 

Lėšos: Europos Komisija, ESC

Europos solidarumo korpusas – tai Europos Sąjungos iniciatyva, jauniems žmonėms 
suteikianti galimybę savanoriauti ar dirbti projektuose bei organizacijose, kurių veiklomis 
siekiama padėti įvairioms bendruomenėms Europoje ir už jos ribų. Šios iniciatyvos 
rėmuose Vystomojo bendradarbiavimo platforma kartu su partneriais Palestinoje ir 
Jordanijoje vykdo jaunimo savanorystės projektą. 2 asm. iš Lietuvos dalyvavo 6 mėn. 
trukmės projekte Amane, Jordanijoje.

Daugiau informacijos apie projekto veiklas:  
https://vbplatforma.org/LT/projektai/solidarity_goes_global 

SolidarityFoward
 

Trukmė: 2021 sausis - 2022 gruodis

Bendras biudžetas: 18 282,00 Eur 

Lėšos: Europos Komisija, ESC

Europos solidarumo korpusas – tai Europos Sąjungos iniciatyva, jauniems žmonėms 
suteikianti galimybę savanoriauti ar dirbti projektuose bei organizacijose, kurių veiklomis 
siekiama padėti įvairioms bendruomenėms Europoje ir už jos ribų. Šios iniciatyvos 
rėmuose Vystomojo bendradarbiavimo platforma kartu su partneriais Palestinoje ir 
Jordanijoje vykdo jaunimo savanorystės projektą. 2 asm. iš Lietuvos dalyvavo 6 mėn. 
trukmės projekte Beirute, Libane.

Daugiau informacijos apie projekto veiklas:  
https://vbplatforma.org/LT/projektai/solidarity_forward
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EU Aid Volunteers -Volunteering for Humanity 

Trukmė: 2019 - 2021 birželis m.

VB Platformos biudžetas:  101 769 Eur 

Lėšos: Europos Komisija (DG ECHO) 

Tikslas: didinti organizacijos kompetencijas ir gebėjimus reaguoti bei įsitraukti į vietines 
ir pasaulines humanitarinės veiklos ir bendruomenių vystymosi programas humanitarinio 
veiksmo srityje.

Daugiau apie projekto veiklas:  
https://vbplatforma.org/LT/projektai/volunteering_for_humanity 

AGRofood Sustainable Goals – AGROS

Trukmė: 2019 - 2021 birželis m.

VB Platformos biudžetas: 26 807 Eur

Lėšos: Europos Komisija, Erasmus+ 

AGROS prisideda prie „Skills for green jobs (Cedefop 2017)” veiksmų įgyvendinimo ir 
prioritetų nustatymo dirbant kartu su ES skaitmenine darbotvarke ir New skills agenda. 
AGROS vienija partnerius iš skirtingų šalių – Graikijos, Kipro, Serbijos, Kroatijos ir Lietuvos. 
Šalys-partnerės dirba su agro-maisto sektoriumi, aplinkai draugiškomis praktikomis bei 
švietimu apie tvarumą. Pagrindinis tikslas – pagerinti Europos Sąjungos ribose dirbančiųjų 
su agrokultūra žinias, suteikti mokymus dirbantiesiems kitose srityse ar neįdarbintiems 
asmenims.

Daugiau apie projekto veiklas:  
https://vbplatforma.org/LT/projektai/agros

Eurodad tinklo narių institucinis stiprinimas

Trukmė: 2021 sausis - 2022 birželis 

VB Platformos biudžetas:  60 000 Eur

Lėšos: Europos Komisija 

Platformos ir jos narių stiprinimas vystomojo bendradarbiavimo finansavimo, finansų 
teisingumo, klimato finansų ir skolos teisingumo temose. Pagrindinės projekto 
veiklos: kompetencijų stiprinimo mokymai ir stažuotės; pasiūlymai ir rekomendacijos 
politikos formuotojams; informacinės kampanijos #TaxJustice, #DebtJustice, 
#DevelopmentFinance temose; tyrimų ir studijų parengimas; strateginiai platformos 
valdybos ir narių susitikimai.

Daugiau apie projekto veiklas:  
https://vbplatforma.org/LT/projektai/eurodad_tinklo_nariu_institucinis_
stiprinimas 
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@CTJUST: “Youth @cting for climate justice: building a paradigm of 
online and offline engagement in the covid era”

Trukmė: 2021 gegužė - 2023 gegužė

VB Platformos biudžetas:  69 063,15 Eur

Lėšos: Europos Komisija 

Projektas „ActJust“ sujungia su jaunimu dirbančias NVO ir jaunus žmones iš septynių 
Europos šalių narių: Graikijos, Italijos, Danijos, Austrijos, Ispanijos, Lietuvos ir Serbijos; 
jo tikslas yra išbandyti ir apibrėžti tinkamą fizinių ir skaitmeninių veiklų mišinį, reikalingą 
jaunimo įsitraukimo didinimui, orientuojantis į klimato teisingumą.

Daugiau informacijos apie projekto veiklas:  
https://vbplatforma.org/LT/projektai/ct_just 

Finansavimo šaltinis 
Europos Sąjungos lėšos 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ESFA) 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos 
Valstybės biudžeto lėšos (NVO FONDAS) 
LR Užsienio reikalų ministerijos lėšos 
JAV Valstybės departamentas 
Parama, įskantant 1,2% GPM 
Gauti nario mokesčiai 
Paslaugų pardavimas 
IŠ VISO 

Gauta suma, Eur
92,163.63
35,779.91

50,365.75
29,995.00
30,000.00

4,200.00
1,011.44
960.00

5,123.50
249,599.23

Įstaigos gautos 
lėšos ir jų šaltiniai 
per finansinius 
metus

Finansai

Naujienlaiškiai „Aš manau“

Bendras biudžetas: 4200 Eur

Lėšos: JAV valstybės departamentas

Naujienlaiškis „Aš manau!“ – tai unikali edukacinė priemonė mokytojams, padedanti 
svarbiausias aktualijas analizuoti ir diskutuoti mokyklos bendruomenėse istorijos, 
pilietinio ugdymo, geografijos ir kitų pamokų metu. Parengti 3 naujienlaiškiai ,,Aš 
manau‘‘ bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institutu ir ,,Kurk Lietuvai“ alumnų asociacija.

• Naujienlaiškis Nr.46 : JAV renka prezidentą

• Naujienlaiškis Nr. 47: COVID pandemija ir Vyriausybei – 100 dienų

• Naujienlaiškis  Nr. 48: Prezidento Joe Bideno startas ir NASA misija Marse
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Publikacijos, ataskaitos, studijos:
(Issuu skaitykla https://issuu.com/vbadmin ir http://vbplatforma.org/LT/biblioteka)

• Paramos vystymuisi stebėsena, 2021.
• Šalies gyventojų nuomonės tyrimas dėl vystomojo bendradarbiavimo ir tvarių finansų, 

2021 gegužė.
• Rytų partnerystė ir Lietuva: iššūkiai NVO, sprendimai ir galimybės. Baltarusijos atvejis, 

2021 rugpjūtis.
• Skaidrus vystomasis bendradarbiavimas: tarptautiniai principai ir Lietuvos perspektyvos, 

2021 spalis.
• Studija | Pasaulinė skola, 2021 spalis.
• Gidas | Mokesčių teisingumas, 2021 spalis.
• Mokytojai ir vystomasis bendradarbiavimas: ką žino, kaip vertina, kaip atsispindi 

ugdyme?, 2021 lapkritis.
• NVO ir skaidrumas. Lietuvos vaikų fondo atvejis, 2021 lapkritis. 
• Mokesčių teisingumas iš globalaus švietimo perspektyvos. Mokymų vadovas, 2021 

gruodis.
• NVO bendradarbiavimas ekstremalių situacijų metu. Studija ir modelio pasiūlymas, 2021 

gruodis.
• NVO Lietuvoje. NVO registravimo gidas, 2021 gruodis.
• Introductory mapping of Lithuanian umbrella NGOs for advocacy, policy and partnership 

focal points, 2021 gruodis.

Naujienlaiškiai:

• Naujienlaiškis #9 | Pasaulio piliečiai: aktyvizmas
• Naujienlaiškis #10 | Global citizens: actyvism that matters
• Naujienlaiškis #11 | Leiskit gyventi
• Naujienlaiškis #12 | Vystomojo bendradarbiavimo peizažas: dalyviai, požiūriai ir 

architektūra
• Naujienlaiškis #13 | The development cooperation landscape: actors, approaches, 

architecture in Lithuania
• Naujienlaiškis #14 | Pilietiniai judėjimai ir nevyriausybinės organizacijos. Kam priklauso 

žodžio laisvė?
• Naujienlaiškis #15 | Vardan visos žmonijos
• Arabų kultūros dienos. Specialus naujienlaiškis kartu su Palestina.lt

Publikuoti straipsniai:

• Režisierė Lina Lužytė: siaubą, kurį mačiau Morioje, sukūrė ne joje esantys žmonės – 
tai sukūrė Europa , publikuota 15min.lt, 2021 sausis.

• Mosaic volunteer experiences, publikuota lithuaniantribune.com, 2021 kovas.
• Karo žurnalistas V.Balkūnas: „Tik buvimas įvykio vietoje suteikia prieigą prie tikros, 

o ne iškreiptos ir daugelio tarpininkų gludinamos informacijos“, publikuota 15min.lt, 
2021 kovas.

https://issuu.com/vbadmin
http://vbplatforma.org/LT/biblioteka
https://issuu.com/vbadmin/docs/paramos_vystymuisi_stebesena
https://issuu.com/vbadmin/docs/ataskaita_-_vystomojo_bendradarbiavimo_platforma_2
https://issuu.com/vbadmin/docs/ataskaita_-_vystomojo_bendradarbiavimo_platforma_2
https://issuu.com/vbadmin/docs/rytu_partneryste
https://issuu.com/vbadmin/docs/rytu_partneryste
https://issuu.com/vbadmin/docs/skaidrus_vb_vbplatforma
https://issuu.com/vbadmin/docs/skaidrus_vb_vbplatforma
https://issuu.com/vbadmin/docs/pasauline_skola_2021
https://issuu.com/vbadmin/docs/mokesciu_teisingumas_2021_a4_3_
https://issuu.com/vbadmin/docs/mokytojai_ir_vystomasis_bendradarbiavimas-2021-bir
https://issuu.com/vbadmin/docs/mokytojai_ir_vystomasis_bendradarbiavimas-2021-bir
https://issuu.com/vbadmin/docs/lietuvos_vaik_fondas_-_atvejo_analiz_._2021
https://issuu.com/vbadmin/docs/mokesciai_svietimas
https://issuu.com/vbadmin/docs/mokesciai_svietimas
https://issuu.com/vbadmin/docs/nvo_bendradarbiavimas_ekstremali_situacij_metu2
https://issuu.com/vbadmin/docs/nvo_bendradarbiavimas_ekstremali_situacij_metu2
https://issuu.com/vbadmin/docs/by_infopunktas_lt_1_
https://issuu.com/vbadmin/docs/advocacy_policy_partnership_c373a8223ad81b
https://issuu.com/vbadmin/docs/advocacy_policy_partnership_c373a8223ad81b
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis_9_1_
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis10_1_
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis_11_1_1_
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis_12_rugsejis_3_
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis_12_rugsejis_3_
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis_13_1_
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis_13_1_
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis_14_spalis
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis_14_spalis
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis_15_lapkritis
https://issuu.com/vbadmin/docs/arab_kult_r_dienos_naujienlai_kis15
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/rezisiere-lina-luzyte-siauba-kuri-maciau-morioje-sukure-ne-joje-esantys-zmones-tai-sukure-europa-1084-1434640?copied&fbclid=IwAR2TOFEG0pySUUhiNGqN6lNa9IegaeNTjGtM1hBX_DpKMS6HMTuNZjDNAos&copied
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/rezisiere-lina-luzyte-siauba-kuri-maciau-morioje-sukure-ne-joje-esantys-zmones-tai-sukure-europa-1084-1434640?copied&fbclid=IwAR2TOFEG0pySUUhiNGqN6lNa9IegaeNTjGtM1hBX_DpKMS6HMTuNZjDNAos&copied
https://lithuaniatribune.com/mosaic-volunteer-experiences/?fbclid=IwAR2cTr4NVGMh5OrfkwjFuPiCElA1e7vkldwY3hIgg85PMFDVRW-9djGWsXA
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/karo-zurnalistas-v-balkunas-tik-buvimas-ivykio-vietoje-suteikia-prieiga-prie-tikros-o-ne-iskreiptos-ir-daugelio-tarpininku-gludinamos-informacijos-1084-1472838?copied&fbclid=IwAR1fCY9FyNqNi73RIL8rhGIiQtKwAR2mRZoyd4BTO3ryMbO0i3e1mi46A-k
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/karo-zurnalistas-v-balkunas-tik-buvimas-ivykio-vietoje-suteikia-prieiga-prie-tikros-o-ne-iskreiptos-ir-daugelio-tarpininku-gludinamos-informacijos-1084-1472838?copied&fbclid=IwAR1fCY9FyNqNi73RIL8rhGIiQtKwAR2mRZoyd4BTO3ryMbO0i3e1mi46A-k
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• Kaleidoskopo apdovanojimai: kaip pasakojame apie pasaulį, ir ką tai sako apie mus 
pačius, publikuota 15min.lt, 2021 vasaris.

• 11 savanorių patirtys: kodėl yra svarbu padėti kitiems, publikuota 15min.lt,  
2021 kovas.

• Lietuvos ambasadorė Armėnijoje – apie Lietuvos medikų pagalbą šaliai kovojant su 
COVID-19 ir reikalingą paramą, publikuota lrt.lt, 2021 sausis.

• Karabacho patirtis mokytojos akimis: kai dirbi su vaikais trapios taikos sąlygomis, 
publikuota 15min.lt, 2021 balandis.

• From Preševo with love: the story of how Serbia’s youth welcomed one million 
refugees, publikuota 15min.lt, 2021 kovas.

• Karabakh in the eyes of a teacher: working with children when peace is fragile, 
publikuota 15min.lt, 2021 balandis.

• „Visą naktį verkiau iš bejėgiškumo“: aktyvistai kalba apie protestus Kolumbijoje, 
publikuota 15min.lt, 2021 gegužė.

• Kaip mokesčių sistemos teisingumas gali padėti išspręsti pasaulinę skolų krizę?, 
publikuota 15min.lt, 2021 gegužė.

• Race to the top: how tax justice can help solve global debt crisis, publikuota 15min.lt, 
2021 gegužė.

• Ribų peržengimas su Afrikos spekuliatyviąja literatūra, publikuota 15min.lt,  
2021 gegužė.

• Laikyti šiuos rankraščius institucijose – lyg laikyti gyvus kūnus kapuose, publikuota 
15min.lt, 2021 gegužė.

• Oficiali parama vystymuisi: kas ką remia, kas ko ne, publikuota bns.lt, 2021 liepa.
• Lietuvių empatijos barometras: dauguma sutiktų padėti skurstančių šalių 

gyventojams, publikuota bns.lt, 2021 liepa.
• These are difficult times for humanitarians too: notes from NOHA Spring School, 

publikuota 15min.lt, 2021 liepa.
• Nekontaktuotos gentys: leiskime jiems gyventi, publikuota 15min.lt, 2021 rugpjūtis.
• Pirmosios pasaulyje moterys reindžerės iš Pietų Afrikos, kurių bijo net brakonieriai, 

15min.lt, 2021 rugpjūtis.
• Lithuania and Estonia: Hope for actions not the will, publikuota 15min.lt,  

2021 rugpjūtis.
• Humanitarian workers: reflections on why we do what we do, publikuota 15min.lt, 

2021 rugpjūtis.
• Raudonajame Kryžiuje dirbantis Abdulla: mes padedame, o ne sprendžiame, kas 

teisus ir kas ne, publikuota 15min.lt, 2021 rugpjūtis.
• To aim for positive changes in Lithuania and the world: Lithuanian NGO work in 

development cooperation, publikuota 15min.lt, 2021 rugsėjis.
• Javų laukas miesto centre ir šiukšlių menas: kaip menininkai kuria gamtai, publikuota 

15min.lt, 2021 rugpjūtis.
• Lietuva Palestinoje: „Kai žinom, kur einam, svarbus kiekvienas lašas“, publikuota lrt.

lt, 2021 rugsėjis.
• „Afriko“ tyrėjas Lukas Ivanauskas: „Esame pribrendę naujam diskursui Afrikos regiono 

šalyse“, publikuota vbplatforma.org
• Globalaus švietimo praktikė Indrė Augutienė: „Esame atsakingi ne tik už savo kiemą”,  

publikuota vbplatforma.org

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/kaleidoskopo-apdovanojimai-kaip-pasakojame-apie-pasauli-ir-ka-tai-sako-apie-mus-pacius-1084-1448614?fbclid=IwAR3hpFtdGlpSTqwogbAI1DPuoBEUyo9ia_76okJTdrHqOD2XIUbegoEQDMs&copied
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/kaleidoskopo-apdovanojimai-kaip-pasakojame-apie-pasauli-ir-ka-tai-sako-apie-mus-pacius-1084-1448614?fbclid=IwAR3hpFtdGlpSTqwogbAI1DPuoBEUyo9ia_76okJTdrHqOD2XIUbegoEQDMs&copied
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/11-savanoriu-patirtys-kodel-yra-svarbu-padeti-kitiems-1084-1471238?copied&fbclid=IwAR0yvIB_Z0mzv-Gy6LSCGcq7AlPHcIX5dwtmpuv5CDK7kG0Y9CyHX0OOGt8
https://www.lrt.lt/lituanica/istorijos/752/1302880/lietuvos-ambasadore-armenijoje-apie-lietuvos-mediku-pagalba-saliai-kovojant-su-covid-19-ir-reikalinga-parama?fbclid=IwAR3Zmykb3Kt62yxD8hI-hBtftOVz4H3vijX9bmjTZC9YTj7-YyYZzVQtppI
https://www.lrt.lt/lituanica/istorijos/752/1302880/lietuvos-ambasadore-armenijoje-apie-lietuvos-mediku-pagalba-saliai-kovojant-su-covid-19-ir-reikalinga-parama?fbclid=IwAR3Zmykb3Kt62yxD8hI-hBtftOVz4H3vijX9bmjTZC9YTj7-YyYZzVQtppI
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/karabacho-patirtis-mokytojos-akimis-kai-dirbi-su-vaikais-trapios-taikos-salygomis-1084-1479042?fbclid=IwAR240R0wd4ZwSmubHMuqYp5ZyZqEsv6Inke_0izEmcEEQC924xV92nLuVdc
https://www.15min.lt/en/article/tribune/from-presevo-with-love-the-story-of-how-serbia-s-youth-welcomed-one-million-refugees-1240-1471068?copied&fbclid=IwAR0EhKQosu9ZsgTA_zibIxYzD3VmRC204hv_kgLIOGvkoUSUgicWR5dsQUs
https://www.15min.lt/en/article/tribune/from-presevo-with-love-the-story-of-how-serbia-s-youth-welcomed-one-million-refugees-1240-1471068?copied&fbclid=IwAR0EhKQosu9ZsgTA_zibIxYzD3VmRC204hv_kgLIOGvkoUSUgicWR5dsQUs
https://www.15min.lt/en/article/society/karabakh-in-the-eyes-of-a-teacher-working-with-children-when-peace-is-fragile-528-1485332?fbclid=IwAR0d0LBoyotiKIzJhOT_GQyiCbzrRSV019vhS_NoJfX2LDNiR6nZS3Q4M3o
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/visa-nakti-verkiau-is-bejegiskumo-aktyvistai-kalba-apie-protestus-kolumbijoje-57-1502752?fbclid=IwAR0L3DNP5_q6kZuTVFLR9ycbu1CStyANYHgTrejTuc_ZIIuB5pdA3WpFiGU
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kaip-mokesciu-sistemos-teisingumas-gali-padeti-isspresti-pasauline-skolu-krize-662-1506148?utm_source=Facebook&utm_medium=post&utm_campaign=15min_Gegu%C5%BE%C4%97&fbclid=IwAR08Shb8d7iQE-hTQUN_-gXNgf6O3S6-z1nZVl-PAPjcAQYTg-Gn-Iq56yI&copied
https://www.15min.lt/en/article/tribune/race-to-the-top-how-tax-justice-can-help-solve-global-debt-crisis-1240-1510224?fbclid=IwAR24WF0mOPt1KA5QMTFs0cY455e5SOBStyuzEgbdeE7zTNNp4F4ha9dZDq8&copied
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/ribu-perzengimas-su-afrikos-spekuliatyviaja-literatura-1084-1508918?copied&fbclid=IwAR0QVC-qyAZXPddXOyP4GM453XEJcPxJP_b8OczaW6PXxwY85B93Abo4UtE&copied
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/laikyti-siuos-rankrascius-institucijose-lyg-laikyti-gyvus-kunus-kapuose-1084-1508898?fbclid=IwAR0mJXZxhpELYqYtuabutCUEB2E-MMQGEscKiuJM4zhqIWVXV_q5EsnydBk&copied
https://sc.bns.lt/view/item/388709?fbclid=IwAR0EhKQosu9ZsgTA_zibIxYzD3VmRC204hv_kgLIOGvkoUSUgicWR5dsQUs
https://sc.bns.lt/view/item/389977?fbclid=IwAR1-AVPIGvVJCSPtxon0eNiEXnllAL4yIGMmDT_SYQOIJa1c1cXlMCou8Ls
https://sc.bns.lt/view/item/389977?fbclid=IwAR1-AVPIGvVJCSPtxon0eNiEXnllAL4yIGMmDT_SYQOIJa1c1cXlMCou8Ls
https://www.15min.lt/en/article/society/these-are-difficult-times-for-humanitarians-too-notes-from-noha-spring-school-528-1539256?copied&fbclid=IwAR2a2dOTVmmMqr0K-RVSdC4MwMQu6KrR4_ttUPDswXrhNp-q7eMgWh19Yeo
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/nekontaktuotos-gentys-leiskite-jiems-gyventi-1084-1542864
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/pirmosios-pasaulyje-moterys-reindzeres-is-pietu-afrikos-kuriu-bijo-net-brakonieriai-639-1550326?fbclid=IwAR1yA5KzQvpI1JlMB2Y_7SxM4CHLndw3ipv9aNdWN7-kx-Vu9tSX5fzxCvE
https://www.15min.lt/en/article/tribune/lithuania-and-estonia-hope-for-actions-not-the-will-1240-1551680?copied&fbclid=IwAR2J95-HIEqcDOxkvgRM-JQo41qdy2WkA5RRXTooVR4WSxUCn9-4rCTN4iA
https://www.15min.lt/en/article/society/humanitarian-workers-reflections-on-why-we-do-what-we-do-528-1554296
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/raudonajame-kryziuje-kaune-dirbantis-abdulla-mes-padedame-zmonems-o-ne-sprendziame-kas-teisus-ir-kas-ne-1084-1557706?copied
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/raudonajame-kryziuje-kaune-dirbantis-abdulla-mes-padedame-zmonems-o-ne-sprendziame-kas-teisus-ir-kas-ne-1084-1557706?copied
https://www.15min.lt/en/article/tribune/to-aim-for-positive-changes-in-lithuania-and-the-world-lithunaina-ngo-work-in-development-cooperation-1240-1558400?copied
https://www.15min.lt/en/article/tribune/to-aim-for-positive-changes-in-lithuania-and-the-world-lithunaina-ngo-work-in-development-cooperation-1240-1558400?copied
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/javu-laukas-miesto-centre-ir-siuksliu-menas-kaip-menininkai-kuria-gamtai-1084-1556728?copied&fbclid=IwAR10fOf5N3OMdnedkaywl2SoTr-MB77yKhR7u0VY1WmzP22qkFvl_JosE0U
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1486030/lietuva-palestinoje-kai-zinom-kur-einam-svarbus-kiekvienas-lasas?fbclid=IwAR3tJne8Ku3lu63Hgv40PrmlOabOWIWbWphPuVCnrMB7M5UcLUt5fm8Zo1E
https://vbplatforma.org/LT/naujienos/845?fbclid=IwAR1j8I9E5bMiOfYxyEnTf40rU8Bt2221AwFFBi3MsPPJpzvYJvuBmzVLieM
https://vbplatforma.org/LT/naujienos/845?fbclid=IwAR1j8I9E5bMiOfYxyEnTf40rU8Bt2221AwFFBi3MsPPJpzvYJvuBmzVLieM
https://www.vbplatforma.org/LT/naujienos/834
https://www.vbplatforma.org/LT/naujienos/834
https://www.vbplatforma.org/LT/naujienos/834
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• Pradžių pradžia: pasaulinė kova už sėklų išsaugojimą, publikuota 15min.lt,  
2021 rugsėjis.

• Kas yra vystomasis bendradarbiavimas ir kokia iš jo nauda?, publikuota 15min.lt, 2021 
rugsėjis.

• ATAKA PRIEŠ TARPTAUTINĮ JUDĖJIMĄ UŽ ŽMOGAUS TEISES: IZRAELIS „TERORISTĖMIS“ 
PASKELBĖ 6 PALESTINOS ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJAS, publikuota bns.lt, 2021 
spalis.

• Belarusian civil society in Lithuania: how really welcome are we?, publikuota 
lithuaniatribune.com, 2021 spalis.

• Baltarusijos pilietinės visuomenės organizacijos Lietuvoje: ar iš tiesų čia esame 
labai laukiami?, publikuota bns.lt, 2021 spalis.

• Iš Kauno į Jerevaną ir atgal: kuo lietuves nustebino armėnai, publikuota 15min.lt, 2021 
lapkritis.

• From Kaunas to Yerevan and back: Visiting the Red Cross in Armenia, publikuota 
15min.lt, 2021 lapkritis.

• Paskutinė nekontaktuota gentis už Amazonės ribų – Ajoreo, publikuota 15min.lt, 2021 
spalis.

• Kūrybiškas aktyvizmas: #BePalmiųAliejaus, publikuota manoteise.lt, 2021 spalis.
• Psichikos sveikata: nėra jokio „mes“ ir „jie“. Yra tik „mes visi“, publikuota  

manoteise.lt, 2021 spalis.
• Prisipažinkime, juk giliai viduje dėl neteisybės mums skauda: Palestina ir žmogiškasis 

solidarumas Lietuvoje, publikuota vbplatforma.org,  2021 spalis.
• Dirbame mūsų visų labui: nevyriausybinio sektoriaus džiaugsmai ir godos, publikuota 

manoteise.lt, 2021 spalis.
• Kol vieni nekenčia, kiti kuria ir dovanoja žmogiškumo vardan: lietuvių programėlė, 

padėsianti migrantams įsidarbinti, publikuota bns.lt, 2021 gruodis.
• Beirute ir Amane gyvenusios lietuvės – apie įdomius požiūrius į gyvenimą, publikuota 

15min.lt, 2021 gruodis.
• Maltietis Edvinas Regelskis: „Pandemija subrandino visuomenės pagalbos jausmą“, 

publikuota vbplatforma.org.
• „Diversity Development Group“ tyrėja Akvilė Kriščiūnaitė: „Lietuvai migracijos tema 

taps neišvengiama“, publikuota vbplatforma.org.

2022 m. strateginės veiklos kryptys:

Organizacijos vystymasis, tvari organizacija

• Stiprinti platformos narius pagal jų poreikius

• Siekti kokybiško bendradarbiavimo ir komunikacijos tarp Platformos narių, bei narių ir 
biuro

• Užtikrinti finansinį organizacijos tvarumą

• Stiprinti VB Platformos biuro komandą. Užtikrinti galimybes darbuotojų ilgalaikiam 
įdarbinimui

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/pradziu-pradzia-pasauline-kova-uz-seklu-issaugojima-1084-1566426
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/kas-yra-vystomasis-bendradarbiavimas-ir-kokia-is-jo-nauda-1084-1570218#_
https://sc.bns.lt/view/item/401565?fbclid=IwAR2vhRZATNc7_jZcFXuCP6gudBdnP1knvu5_ARwUeDMOOz4CwcmDLbVbM-w
https://sc.bns.lt/view/item/401565?fbclid=IwAR2vhRZATNc7_jZcFXuCP6gudBdnP1knvu5_ARwUeDMOOz4CwcmDLbVbM-w
https://lithuaniatribune.com/belarusian-civil-society-in-lithuania-how-really-welcome-are-we/?fbclid=IwAR1oXpi2MqQSwPt4Ifm_2aj7VW-IihPpV1inlQWiTYAQezKgW3ZY4kJP8qc
https://sc.bns.lt/view/item/402933
https://sc.bns.lt/view/item/402933
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/is-kauno-i-jerevana-ir-atgal-kuo-lietuves-nustebino-armenai-1084-1599786
https://www.15min.lt/en/article/tribune/from-kaunas-to-yerevan-and-back-visiting-the-red-cross-in-armenia-1240-1603462
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/paskutine-nekontaktuota-gentis-uz-amazones-ribu-ajoreo-639-1597718
https://manoteises.lt/straipsnis/kurybiskas-aktyvizmas-bepalmiualiejaus/
https://manoteises.lt/straipsnis/psichikos-sveikata-nera-jokio-mes-ir-jie-yra-tik-mes-visi/
https://www.vbplatforma.org/LT/projektai/darbotvarke/893
https://www.vbplatforma.org/LT/projektai/darbotvarke/893
https://manoteises.lt/straipsnis/dirbame-musu-visu-labui-nevyriausybinio-sektoriaus-dziaugsmai-ir-godos/
https://sc.bns.lt/view/item/409615
https://sc.bns.lt/view/item/409615
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/beirute-ir-amane-gyvenusios-lietuves-apie-idomius-poziurius-i-gyvenima-1084-1620150?fbclid=IwAR0wuNwLh2hNpPi965KLw2aJjf91rwq8E4_-FwW-awnEfZtXEOKue4eQHQs
https://vbplatforma.org/LT/naujienos/869
https://vbplatforma.org/LT/naujienos/869
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DARBAS SU TEMATINĖMIS KRYPTIMIS – ADVOKACIJA IR KITOS VEIKLOS

Vystomasis bendradarbiavimas

• NVO - lygiavertis partneris ir ekspertas VB politikoje. Siekti, kad NVO sektorius būtų kitų 
ekosistemos dalyvių vertinamas kaip lygiavertis partneris ir ekspertas VB politikoje

• VB politikos finansavimas. Siekti įtraukaus ir NVO sektoriaus (kokybinį) augimą skatinančio 
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo finansavimo modelio

• VB kokybė. Pradėti taikyti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikoje tarptautinius 
kokybės standartus 

• VB politikos skaidrumas ir atskaitomybė. Užtikrinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo 
politikos skaidrumą ir atskaitomybę

Humanitarinis veiksmas

• Stiprinti VB Platformos narių kompetencijas humanitarinio veiksmo srityje

• Įsitraukiant į tarptautinę partnerystę su PCPM stiprinti Lietuvos NVO kompetencijas ir 
patirtį tarptautinėse humanitarinio veiksmo programose ar/ir misijose

• 

Globalus švietimas

• GŠ aktualizavimas: didinti gyventojų dalyvavimą globaliajame švietime         

• GŠ koordinavimas: sustiprinti VB Platformos lyderystę globaliajame švietime

PATVIRTINIMAS 

Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. 

Vykdančioji direktorė  
Ugnė Kumparskaitė
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