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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.

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.

Demokratijos plėtra Socialinė politika Švietimas

Lygios galimybės Sveikatos apsauga Maisto sauga

Vaikų teisės Darni plėtra ŽIV problematika

Migracija Tyrimai ir konsultacijos

www.vbplatforma.org
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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.

• 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 Nacionalinės 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 festivalį „Afrikos dienos” ir nacionalinę iniciatyvą „Darnaus vystymosi 
tikslų ambasadoriai”. 

https://forus-international.org/
https://concordeurope.org/
●	CIVICUS
https://www.sdgwatcheurope.org/
https://gcap.global/
https://www.eurodad.org/our_work
https://www.facebook.com/NacionalineNVOkoalicija
https://www.facebook.com/ALFLietuvosTinklas
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Asociacijos nariai:

2019 m. VB Platforma turėjo 20 narių. 2020 m. – 21 narį, 2020 m. rugsėjo 2 d. Žaliosios politikos 
institutas tapo VB Platformos nariu.
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VšĮ “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
Afri Ko, Afrikos tyrimai ir konsultacijos
Rytų Europos studijų centras
Žaliosios politikos institutas
Humana people to people
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Svarbiausi 2020 metų įvykiai ir pasiekimai: 

1. Vystomojo Bendradarbiavimo Platforma tapo pilnateise Eurodad tinklo nare.

2. Justina Kaluinaitė išrinkta į GCAP Globalią Tarybą (Global Council).

3. Gauta EU Aid Volunteers programos akreditacija ir European solidarity Corps akreditacija  
(eng. Quality label).

4. Įvykdyta sėkminga advokacijos kampanija „Vystomasis bendradarbiavimas politinių partijų 
programose“ – politinių partijų programų analizė, pateiktos rekomendacijos, jų įtraukimas į 
politinių partijų programas, 2 diskusijos su politinių partijų atstovais.

5. Ketvirtus metus iš eilės tęsėme ir koordinavome ekspertų savanorių programą – vienintelę 
programą Lietuvoje, kuri skirta savanoriams, turintiems daugiau negu 5 metus patirties konkrečiame 
sektoriuje. Programa pilnai finansuojama Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai 
programos rėmuose, kurią remia Užsienio reikalų ministerija. 2020 m. vienas ekspertas, Stasys 
Vaitonis, dalyvavo trumpalaikiame humanitarinio veiksmo srities projekte Armėnijoje. Užmegzta 
partnerystė su Lietuvos ambasada Armėnijoje bei atverta galimybė aktyviau bendradarbiauti su 
Armėnijos NVO sektoriumi.

6. Iniciavome Lietuvos žiniasklaidoje publikuotų straipsnių apie šalis partneres ir globalaus 
švietimo aspektus, apdovanojimus – „Kaleidoskopo apdovanojimai 2020.“ (www.kaleidoskopas.
info). Iniciatyva siekiama skatinti etišką komunikaciją apie vystomąjį bendradarbiavimą, valstybes 
partneres, didinti visuomenės ir žiniasklaidos atstovų supratimą apie šias temas ir jų etišką 
komunikaciją. Iniciatyvą koordinavo VB Platformos praktikantė Šarūnė Steikūnaitė. 

7. Koordinavome  „Afrikos dienos 2020“ festivalį. Daugiau – www.afrikosdienos.lt

8. Įgyvendinome  2 nacionalines „DVT ambasadoriai“ iniciatyvas.

9. Ekspertų savanorių programos 2019 m. dalyvio Rimvydo Leipaus filmas „Ana iš Ebuhano“ 
įtrauktas į „Scanoramos“ festivalio programą. 

10. Sukurtas ir viešai prieinamas dokumentinis filmas „Kelionė: pilietiškas aktyvizmas“, kartu su 
partneriais iš Serbijos.

11. Bendradarbiaujant su Ugandos NVO Forumu įvyko Job Shadowing veikla, Kampaloje.  
Dalyvavo Ugnė Kumparskaitė ir Stasys Vaitonis.

12. VB informavimo veiklos: audio interviu ciklas #EyesofHumanity, Video interviu ciklas 
#Humanitariniaiportretai, straipsniai (priede), radijo viktorinos FM99.

2020 m. valdybos nariai 

Augutienė Indrė / VšĮ „Pasaulio piliečių akademija”, vadovė

Jokubauskas Rytis / „NVO Teisės institutas”, direktorius

Regelskis Edvinas / Maltos ordino pagalbos tarnyba, organizacinės plėtros vadovas (valdybos 
pirmininkas)

Vaišvilienė Renata / UAB Ernst & Young Baltic teisininkė Baltijos šalims

Žibas Karolis / Diversity Development Group, direktorius (iš Valdybos pasitraukė 2020 m. rugsėjį).

https://www.eurodad.org/
https://gcap.global/
http://www.kaleidoskopas.info/
http://www.kaleidoskopas.info/
http://vbplatforma.org/LT/afrikos-dienos
https://www.youtube.com/watch?v=fga6fHrQ-7k&t=2187s
https://soundcloud.com/user-259801080
https://www.youtube.com/channel/UCEWnrI5YYjgB65DexT3CgEw/videos
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ADVOKACIJOS VEIKLA

Politinės pozicijos, pasiūlymai, rekomendacijos:

Rekomendacijos vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančioms nevyriausybinėms organizaci-
joms, kovas 2020. 
Pozicija ir siūlymai dėl COVID-19 pandemijos įtakos vystomojo bendradarbiavimo politikos forma-
vimui, gegužė 2020.  
Politinė pozicija ir pranešimas. Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įsta-
tymo Nr. XII-311 6, 7, 8, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13 straipsniu įstatymo 
projekto.
Vystomasis bendradarbiavimas politinių partijų programose: DARBO PARTIJA, gruodis 2020. 
Vystomasis bendradarbiavimas politinių partijų programose: LSDP
Vystomasis bendradarbiavimas politinių partijų programose: Laisvės partija
Vystomasis bendradarbiavimas politinių partijų programose: Žaliųjų partija
Vystomasis bendradarbiavimas politinių partijų programose: TS-LKD
Vystomasis bendradarbiavimas politinių partijų programose: Liberalų sąjūdis

Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų atrankos konkurso 
rezultatų viešinimo Nr. VBPF-0409, 2020 m. balandžio 9 d.
Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, 2020 m. rugsėjo mėn. 7 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR HUMANITARINĖS PAGALBOS 
ĮSTATYMO NR. XII-311 PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PROJEKTO DERINIMO Nr. VBPF-0907, 
2020 m. rugsėjo mėn. 7 d.
Dėl 2020 m. rugsėjo mėn. 29 d. LRV Tarpinstitucinio pasitartimo Dėl Vystomojo bendradarbiavimo 
ir humanitarinės pagalbos įstatymo Nr. XII-311 6, 7, 8, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papil-
dymo 13 straipsniu įstatymo projekto (TAP-20-1613(2) (20-12691(2), 2020 m. rugsėjo mėn. 29 d.
Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“
Dėl vystomojo bendradarbiavimo politikos gairių įtraukimo į partijos programą. Siųsta Lietuvos 
politinėms partijoms, birželis 2020. 
Dėl „Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų darnaus vystymosi tikslai“ 
įtraukimo į savivaldybių finansavimo programas, gruodis 2020.
Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų atrankos konkurso 
rezultatų viešinimo, gruodis 2020. 
Dėl globalaus švietimo nacionalinio koordinavimo, partnerystės ir prisidėjimo prie Darnaus vysty-
mosi tikslų įgyvendinimo Lietuvoje, gruodis 2020. 
Recommendations for external aspects MFF/Next Generation Europe, birželis 2020.
Recommendations of the Foreign Affairs Council (Development) meeting, lapkritis 2020.

https://issuu.com/vbadmin/docs/rekomendacijos_vystomojo_bendradarbiavimo_srityje_
https://issuu.com/vbadmin/docs/rekomendacijos_vystomojo_bendradarbiavimo_srityje_
https://issuu.com/vbadmin/docs/platformos_pozicija-2
https://issuu.com/vbadmin/docs/platformos_pozicija-2
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VB%20platforma.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VB%20platforma.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/VB%20platforma.pdf
https://issuu.com/vbadmin/docs/darbo_partija1-2
https://issuu.com/vbadmin/docs/lsdp
https://issuu.com/vbadmin/docs/laisves_partija
https://issuu.com/vbadmin/docs/zaliuju_partija
https://issuu.com/vbadmin/docs/ts_d5c77ad7db7d88
https://issuu.com/vbadmin/docs/liberalu_sajudis_analiz_
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF-0409%20(2).pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Rastas%20Nr.%20VBPF-0409%20(2).pdf
Dėl 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano, 2020 m. rugsėjo mėn. 7 d.
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Nr.%20VBPF-0907%20(1).pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Nr.%20VBPF-0907%20(1).pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/Nr.%20VBPF-0907%20(1).pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/LRV_20200929.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/LRV_20200929.pdf
http://www.vbplatforma.org/uploaded_files/articles/LRV_20200929.pdf
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Kompetencijų stiprinimas:

Mokymai „NVO komunikacija 
ir lėšų pritraukimas”

14 dalyvių

Transparency International 
Summer School

2 dalyviai

Fundraing.LT
konferencija/mokymai

1 dalyvis

Vebinaras „Taikos palaikymas 
Rytų partnerystės regione“

12 dalyvių

Mokymai „NVO ir skaidrumas”, 
VB Platformos elgesio 
kodeksas

13 asmenų

Mokymai „Humanitarian 
Action and Management’

10 dalyvių

Vebinaras „Applying 
humanitarian principles in 
your daily life“

13 asmenų

Vebinaras „Humanitarinė 
intervencija, jos samprata ir 
pagrindiniai elementai“

11 dalyvių

Vebinaras „Taikos palaikymas: 
tikslai, mechanizmai ir 
sprendimų priėmimas‘

12 dalyvių

Vidiniai komunikacijos 
mokymai VB Platformos 
biurui

Dirbtuvės:
 
VB Platformos vizualaus identiteto kūrimas

VB Platformos strateginis narių susitikimas – strategijos peržiūra, įsivertinimas, advokacijos veiklų 
peržiūra, diskusija su URM Vystomojo bendradarbiavimo departamento atstovu. 17 dalyvių.

https://www.facebook.com/events/1063097464147608/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A663492584309841%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/1063097464147608/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A663492584309841%7D%7D]%22%7D
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PROJEKTAI

Europe in the World – Engaging in the 2030 Sustainable 
Development Agenda

Trukmė: 2017 07–2020 09 (VB Platforma – partneris )
VB Platformos biudžetas: 152 320 Eur  
Lėšos: Europos Komisija

Projektas  jungia 25 partnerius iš 14 Europos Sąjungos šalių. Projekto tikslas – siekti 
ambicingo Darbotvarkės 2030 įgyvendinimo Europos Sąjungoje, raginant ES ir ES narių 
vyriausybes prisiimti atsakomybę ir ją įgyvendinti.

Per 2020 m.:
• Vykdyta #Wardrobechange kampanija;
• Atlikta visuomenės apklausa apie DVT žinomumą;
• Parengtos 3 publikacijos: „Sąsajos tarp klimato kaitos, tarptautinės migracijos ir 
žmogaus teisių Darnaus vystymosi darbotvarkė“, „Produktų sertifikavimas. Etiškos ir  
atsakingos gamybos bei vartojimo gidas“, „Islandijos ir Čekijos Respublikos vystomojo 
bendradarbiavimo raida atsižvelgiant į narystę EBPO PVK“;
• Pozicijos dėl NPP, kartu su DVT ekspertų tinklo nariais;
• Galutinė projekto ataskaita ir auditas. 

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

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.

Per 2020 m.:
• Parengti 5 pasiūlymai, rekomendacijos dėl viešosios politikos įgyvendinimo;
• Parengti 2 leidiniai: „Humanitarinė pagalba – atsakomybė, principai ir atskaitomybė 
Kaip padėti nekenkiant?“ ir „Globalus švietimas – esama situacija, poreikiai ir galimybės“;
• Įgyvendinti 2 mokymai: „NVO ir skaidrumas“ ir „Humanitarian Action and Management“.

http://www.vbplatforma.org/LT/projektai/make_europe_sustainable_for_all_darni_europa_visiems
http://www.vbplatforma.org/LT/projektai/make_europe_sustainable_for_all_darni_europa_visiems
http://www.vbplatforma.org/LT/projektai/visuomene_ir_nvo_vystomasis_bendradarbiavimas_ir_humanitarine_pagalba
http://www.vbplatforma.org/LT/projektai/visuomene_ir_nvo_vystomasis_bendradarbiavimas_ir_humanitarine_pagalba
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DVT2030

Trukmė: 2020 m. kovas – spalis  (VB Platforma – pareiškėjas)
Bendras biudžetas: 16.848,64 Eur
Lėšos: Užsienio reikalų ministerija, Paramos demokratijai programa

Projektu siekiama skatinti visuomenės ir ypač jaunimo informavimą ir aktyvų dalyvavimą 
siekiant Darbotvarkės 2030 įgyvendinimo, supažindinti su JT, ES ir Lietuvos vystomojo 
bendradarbiavimo politikos kryptimis, ugdyti visuomenės šių temų supratimą ir skatin-
ti didesnį įsitraukimą. Įvairios projekto interaktyvios, švietėjiškos, neformalaus švietimo 
ir kt. veiklos suteikia galimybę apie vystomąjį bendradarbiavimą ir darnaus vystymosi 
tikslus kalbėti su skirtingų Lietuvos miestų bendruomenėmis ir telkti jas bendram tikslui 
– viešinti, suprasti ir veikti, kad darnaus vystymosi tikslai Lietuvoje būtų įgyvendinami ir 
suprantami ir kiekvienas aktyvus pilietis galėtų prisidėti prie DVT įgyvendinimo.

Veiklos:
• Pokalbiai prie arbatos: „Riba tarp kokybiškos savanorystės ir savanorystės turizmo“ „Stop 
Filming Us“ peržiūra ir diskusija su Pauliumi Pakutinsku, Madaros Žgutės vebinaras: „Sa-
vanorystė Afrikoje: savanorių motyvacija, organizacijos ir sąveika su vietos bendruomenė-
mis“, Dokumentinio filmo „Kelionė: pilietiškas aktyvizmas“;
• Afrikos dienos 2020. Vebinaras „Noriu savanoriauti Afrikoje: nuo ko pradėti?” su Eugeni-
ja Kovaliova, Video istorijos apie Burundian drummers;
• Podcastai #EyesofHumanity su Filiana Dewi Handani, Divin Zigama, Sun Sothea, Dieu-
donné Manirakiza (2 dalys), Jacob Warn, Tim Flynn;
• Humanitarinis veiksmas renginių serija. Vebinaras su Amjad Saleem, IFRC: “Applying hu-
manitarian principles in your daily life”; Vebinaras „Humanitarinė intervencija, jos sampra-
ta ir pagrindiniai elementai“ su dr. Gabija Grigaite; Vebinaras „Taikos palaikymas: tikslai, 
mechanizmai ir sprendimų priėmimas“ su dr. Gražvydu Jasučiu; „Laisvės piknikas“ Utena, 
protmūšis apie DVT, DVT žaidimas „17 žingsnių iki lygybės“;
• Interaktyvios pamokos;
• Vystomojo bendradarbiavimo dienos. Šarūno Mikulskio dokumentinio filmo peržiūra, 
Vilniuje; Fotografijų paroda tik virtualioje erdvėje, Fotografijų ir istorijų leidinys – Glo-
balus dienoraštis | Fotografijos ir pilietiškumo istorijos.; Rimvydo Leipaus dokumentinio 
filmo premjera „Anna iš Ebuhano“ (Scanorama);
• 2 DVT ambasadorių iniciatyvos (Afrikos dienos ir DVT savaitė) – 5061 dalyviai;
• Parengtas metodinis leidinys „Kryptis: humaniškumas“;
• Ekspertų – savanorių programa, Stasys Vaitonis dalyvavo programoje Armėnijoje.

http://www.vbplatforma.org/LT/projektai/dvt
https://www.artsteps.com/view/5fa2819e927a9445d90b9607
http://www.vbplatforma.org/LT/biblioteka/572
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Humanitarinė pagalba ir vystomasis bendradarbiavimas

Trukmė: 2020 m. kovas – gruodis  (VB Platforma – pareiškėjas)
Bendras biudžetas: 41 524,68 Eur
Lėšos: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Stiprinti VB Platformos institucinius, administracinius gebėjimus ir VB Platformos narių 
kompetencijas siekiant stiprinti VB Platformos ir kitų Lietuvos NVO (veikiančių vystomojo 
bendradarbiavimo, humanitarinės pagalbos, globalaus švietimo ir darnaus vystymosi tiks-
lų stebėsenos ir įgyvendinimo srityse) partnerystę, bendradarbiavimą, veiklos viešinimą 
ir darbo efektyvumą, atstovaujant narių ir visuomenės interesams viešuose sektoriuose, 
stiprinant ryšius su užsienio organizacijomis ir padedant valstybės institucijoms formuoti 
viešąją politiką vystomojo bendradarbiavimo, humanitarinės pagalbos ir darnaus vysty-
mosi tikslų įgyvendinimo srityje.

Veiklos:
• Parengtas VB Platformos elgesio kodeksas;
• 2 studijos: GLOBALŪS SAVANORIAI I | Etiškumas, globalumas ir klausimai savanoriams ir 
GLOBALŪS SAVANORIAI II |  Atvejo analizė: savanorystė vaikų globos namuose;
• 12 pasiūlymų valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl VB ir globalaus švietimo;
• Vizualinio identiteto dirbtuvės;
• Strateginis narių susirinkimas (strategijos peržiūra, įsivertinimas, diskusija su URM Vys-
tomojo bendradarbiavimo departamento atstovu);
• Mokymai „NVO komunikacija ir lėšų pritraukimas“;
• 2 asm. dalyvavo „Transparency International Summer School“;
• Publikuota 10 straipsnių susijusių su VB aktualijomis.

http://www.vbplatforma.org/LT/projektai/humanitarine_pagalba_ir_vystomasis_bendradarbiavimas
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Forus, Governance and Communication in Umbrella 
Organisations

Trukmė: 2019 gruodis–2021 vasaris (VB Platforma – pareiškėjas) 
Bendras biudžetas: 30 377 Eur 
Lėšos: Europos Komisija, Forus

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti nacionalinių platformų vidinį valdymą, kuris pa-
dėtų stiprinti bendradarbiavimą ir komunikaciją su jų nariais. Ilgalaikis projekto tikslas – 
sustiprinti platformų ir jų narių institucinius, administracinius gebėjimus ir kompetencijas, 
idant būtų sutvirtinta jų ir kitų nevyriausybinių organizacijų partnerystė ir bendradarbia-
vimas, padidintas viešumas ir darbo efektyvumas.

Veiklos:
• Vidiniai komunikacijos mokymai VB Platformos darbuotojams „Socialinių tinklų valdy-
mas ir tendencijos“;
• Mokymai „NVO komunikacija ir lėšų pritraukimas“;
• Strateginis narių susirinkimas, VB Platformos kodekso rengimas;
• Vizualinio identiteto dirbtuvės;
• Job shadowing Ugandoje, UNNGOF organizacijoje (Stasys Vaitonis ir Ugnė Kumparskaitė);
• Studija „CSO SPACE AND THE ROLE OF NATIONAL PLATFORMS IN POLICY AND PRACTI-
SE: LITHUANIA AND UGANDA“.

#SolidarityGoesGlobal

Trukmė: 2020 sausis–2022 sausis (VB Platforma – pareiškėjas) 
Bendras biudžetas: 17 572 Eur 
Lėšos: Europos Komisija, ESC

Europos solidarumo korpusas – tai Europos Sąjungos iniciatyva, jauniems žmonėms su-
teikianti galimybę savanoriauti ar dirbti projektuose bei organizacijose, kurių veiklomis 
siekiama padėti įvairioms bendruomenėms Europoje ir už jos ribų. Šios iniciatyvos rėmuo-
se Vystomojo bendradarbiavimo platforma kartu su partneriais Palestinoje ir Jordanijoje 
vykdo jaunimo savanorystės projektą.

Veiklos:
• Atrinkti du savanoriai programai YNDI organizacijoje, Jordanijoje;
• Atrinkti du savanoriai programai Youth Development – Keffiyeh, Palestinoje.

http://www.vbplatforma.org/LT/projektai/capacity_building_project_between_lithuanian_ngdo_platform_and_uganda_national_ngo_forum
http://www.vbplatforma.org/LT/projektai/capacity_building_project_between_lithuanian_ngdo_platform_and_uganda_national_ngo_forum
http://www.vbplatforma.org/LT/projektai/solidarity_goes_global
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EU Aid Volunteers – Volunteering for Humanity 

Trukmė: 2019–2021 birželis (VB Platforma – partneris)
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.

Per 2020 m.:
• Parengtos VB Platformos vidinės tvarkos ir gairės užtikrinančios sėkmingą humanitari-
nėje srityje veikiančių savanorių siuntimą;
• Gauta EU Aid Volunteers programos akreditacija (esame vieninteliai Lietuvoje, turintys 
šią akreditaciją);
• Inicijuoti „Kaleidoskopo apdovanojimai 2020“;
• Sukurtas dokumentas filmas „Kelionė: Pilietiškas aktyvizmas“;
• Dalyvauta mokymuose „Financial Management for Development Professionals (FMD 
Pro) Online Workshop“;
• Organizuotos visuomenės informavimo kampanijos apie savanorystę VB šalyse.

AGRofood Sustainable Goals – AGROS

Trukmė: 2019–2021 birželis m. (VB Platforma – partneris)
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 dirbančių-
jų su agrokultūra žinias, suteikti mokymus dirbantiesiems kitose srityse ar neįdarbintiems 
asmenims.

Per 2020 m.:
• Parengti 2 mokomieji moduliai (teorinė ir praktinė dalis);
• Sukurta AgrosHub platforma.

2020 m. VB Platformos pajamos –179 549 Eur. Iš jų 175 564 Eur – finansavimo pajamos,  
o pardavimo pajamos – 3985 Eur.

http://www.vbplatforma.org/LT/projektai/volunteering_for_humanity
http://vbplatforma.org/LT/nuostatai-taisykles-kita
http://www.vbplatforma.org/LT/projektai/agros
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Publikacijos, ataskaitos, studijos
(Issuu skaitykla https://issuu.com/vbadmin ir http://vbplatforma.org/LT/biblioteka):

Humanitarinė pagalba – atsakomybė, principai ir atskaitomybė Kaip padėti nekenkiant?, Stasys 
Vaitonis, Justina Kaluinaitė.

Sąsajos tarp klimato kaitos, tarptautinės migracijos ir žmogaus teisių Darnaus vystymosi darbo-
tvarkė, Diversity Development Group, Akvilė Kriščiūnaitė, Ugnė Litvinaitė.

Islandijos ir Čekijos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo raida atsižvelgiant į narystę EBPO 
PVK, Afri | Ko, Lukas Ivanauskas, Eugenija Kovaliova, Mantė Makauskaitė, Gabrielė Narkutė.

Globalusis švietimas – esama situacija, poreikiai ir galimybės, Pasaulio piliečių akademija, Indrė 
Augutienė, Paulius Pakutinskas.

„Kryptis: humaniškumas“ mokymų vadovas, Stasys Vaitonis, Justina Kaluinaitė.

GLOBALŪS SAVANORIAI 1 | Etiškumas, globalumas ir klausimai savanoriams.

GLOBALŪS SAVANORIAI 2 | Atvejo analizė: savanorystė vaikų globos namuose.

Globalus dienoraštis | Fotografijos ir pilietiškumo istorijos.

Produktų sertifikavimas. Etiškos ir atsakingos gamybos bei vartojimo gidas.

Naujienlaiškiai:

Naujienlaiškis #1 | Mes veikiam. Mums rūpi.
Naujienlaiškis #2 | Afrikos dienos 2020
Naujienlaiškis #3 | Pasaulinė pabėgėlių diena
Naujienlaiškis #5 | Humaniškumas, savanorystė, bendradarbiavimas
Naujienlaiškis #6 | Savanorystės užrašai 
Naujienlaiškis #7 | Partnerystė ir bendradarbiavimas DVT2030  
Naujienlaiškis #8 | Humanitariniai portretai

https://issuu.com/vbadmin/docs/humanitarian2020lt_1_
https://issuu.com/vbadmin/docs/humanitarian2020lt_1_
https://issuu.com/vbadmin/docs/klimato_kaita__migracija__zmogaus_teises_ddg_studi
https://issuu.com/vbadmin/docs/klimato_kaita__migracija__zmogaus_teises_ddg_studi
https://issuu.com/vbadmin/docs/afriko_oecd-dac_potential-directions-for-the-balti
https://issuu.com/vbadmin/docs/afriko_oecd-dac_potential-directions-for-the-balti
https://issuu.com/vbadmin/docs/globalussvietimas
https://issuu.com/vbadmin/docs/globalussvietimas
https://issuu.com/vbadmin/docs/humani_kumo_ugdymo_metodin__priemon_
https://issuu.com/vbadmin/docs/globalus_savanoriai_i
https://issuu.com/vbadmin/docs/globalus_savanoriai_ii
https://issuu.com/vbadmin/docs/foto_albumas_2021_lt
https://issuu.com/vbadmin/docs/eti_kos_ir_atsakingos_gamybos_bei_vartojimo_gidas_
https://issuu.com/vbadmin/docs/eu_aid_naujienlai_kis_1
https://issuu.com/vbadmin/docs/afrikos_dienos_naujienlaiskis
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis3_birzelis
https://issuu.com/vbadmin/docs/humani_kumas__savanoryst___bendradarbiavimas
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis_6_savanorystes_uzrasai_web_1_
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis_7
https://issuu.com/vbadmin/docs/naujienlaiskis_8__3_
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Publikuoti straipsniai

Ekspertų-savanorių programos dalyvio Stasio Vaitonio parengti straipsniai:  
 
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/diena-su-armenijos-raudo-
nuoju-kryziumi-optimizmo-neprarandancios-pabegeles-mociutes-ir-sypsenas-dovanojantys-vai-
kai-639-1403860?fbclid=IwAR1lkZ6be4A5uqvdrLd7_keqp46JWO3FPb8rrTt1gYRtcE5_0c6WxwA-
AivU

https://www.delfi.lt/keliones/platus-pasaulis/klestinti-arbatine-kuria-niekas-netikejo-kaip-spal-
vingas-namukas-tapo-meno-myletoju-meka.d?id=85634763&fbclid=IwAR2lF7KpSE7GNTolcKYL-
6tU4P3uxpid7yb11le1txP2nPCQmTQ81cOIzU_c

https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1269094/prie-armenu-juros-gyvenantis-edvardas-sa-
vanoriavo-lietuvoje-atliko-neiprasta-misija?fbclid=IwAR09-mqQwvfmV6hjRXAjLVcetwl13XTFuO-
HTFTp36-uAfCPI3nlyZEtoD8w

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/dideli-paprastu-zmoniu-dar-
bai-istorija-apie-tai-kaip-virs-liudno-likimo-miesto-patekejo-saule-639-1397112?fbclid=I-
wAR32h9e_3EtMGsBQ-260_avm6diqr33FlG6QbcE9iHjRTi6-8QBrCgzxSwk

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/apie-sampano-dezes-ku-
rias-uzpildo-humanitarinis-turinys-639-1394154?fbclid=IwAR20uGIj23hf4m-wXohh2u_BvcciP-
Fy4sPSLYBHbwqEYFROTVd1PWjcQV5g 

Kaip kalbėti apie mirusiuosius? Lietuviška kino dokumentika Kenijoje, pokalbis su Rimvydu Lei-
pumi.  
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kinas/kaip-kalbeti-apie-mirusiuosius-lietuviska-kino-do-
kumentika-kenijoje-4-1400410?fbclid=IwAR04bOwz7eWGiAKYop31QVilNejZCQC3iVdH_xlQ1W-
jzB0uGlLXBp8eUDsc&copied 

Nepale filmą sukūręs Šarūnas Mikulskis turėjo unikalią progą pajusti kitokį gyvenimo tempą 
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/nepale-filma-sukures-sa-
runas-mikulskis-turejo-unikalia-proga-pajusti-kitoki-gyvenimo-tempa-639-1387700?fbclid=I-
wAR3kPVRYU5r37hqjYvKpqrf0QU0S-3CllQqNcqOXZkmeCj-GrtgdSv3dLAA 

Afrikietiškas politinis techno, publikuota puslapyje bernardinai.lt   
https://www.bernardinai.lt/857953-2/ 

Giedrė Steikūnaitė, Patirtis Pietų Afrikos Respublikoje rodo, kad krizė yra puiki galimybė poky-
čiams, publikuota puslapyje bernardinai.lt, 2020 04 22.  
https://www.bernardinai.lt/2020-04-22-patirtis-pietu-afrikos-respublikoje-rodo-kad-kri-
ze-yra-puiki-galimybe-pokyciams/

Nevyriausybinis sektorius nerimauja dėl išryškintos nelygybės ir piliečių teisių įšaldymo, publi-
kuota puslapyje 15min.lt, 2020 05 13. https://bit.ly/383mXLd

Nuo Kenijos iki Lietuvos – maistas yra galia, publikuota puslapyje 15min.lt, 2020 05 25.  
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/nuo-kenijos-iki-lietu-
vos-maistas-yra-galia-1084-1322756?fbclid=IwAR13wNgDmE87hPeJMoLe31YVXQTLaZ8CiaoK-
8whXqZRu6Mejl5lmgnC6b8w].

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/diena-su-armenijos-raudonuoju-kryziumi-optimizmo-neprarandancios-pabegeles-mociutes-ir-sypsenas-dovanojantys-vaikai-639-1403860?fbclid=IwAR1lkZ6be4A5uqvdrLd7_keqp46JWO3FPb8rrTt1gYRtcE5_0c6WxwAAivU
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/diena-su-armenijos-raudonuoju-kryziumi-optimizmo-neprarandancios-pabegeles-mociutes-ir-sypsenas-dovanojantys-vaikai-639-1403860?fbclid=IwAR1lkZ6be4A5uqvdrLd7_keqp46JWO3FPb8rrTt1gYRtcE5_0c6WxwAAivU
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/diena-su-armenijos-raudonuoju-kryziumi-optimizmo-neprarandancios-pabegeles-mociutes-ir-sypsenas-dovanojantys-vaikai-639-1403860?fbclid=IwAR1lkZ6be4A5uqvdrLd7_keqp46JWO3FPb8rrTt1gYRtcE5_0c6WxwAAivU
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/diena-su-armenijos-raudonuoju-kryziumi-optimizmo-neprarandancios-pabegeles-mociutes-ir-sypsenas-dovanojantys-vaikai-639-1403860?fbclid=IwAR1lkZ6be4A5uqvdrLd7_keqp46JWO3FPb8rrTt1gYRtcE5_0c6WxwAAivU
https://www.delfi.lt/keliones/platus-pasaulis/klestinti-arbatine-kuria-niekas-netikejo-kaip-spalving
https://www.delfi.lt/keliones/platus-pasaulis/klestinti-arbatine-kuria-niekas-netikejo-kaip-spalving
https://www.delfi.lt/keliones/platus-pasaulis/klestinti-arbatine-kuria-niekas-netikejo-kaip-spalving
https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1269094/prie-armenu-juros-gyvenantis-edvardas-savanoriavo-
https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1269094/prie-armenu-juros-gyvenantis-edvardas-savanoriavo-
https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1269094/prie-armenu-juros-gyvenantis-edvardas-savanoriavo-
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/dideli-paprastu-zmoniu-darbai-istorija-apie-tai-kaip-virs-liudno-likimo-miesto-patekejo-saule-639-1397112?fbclid=IwAR32h9e_3EtMGsBQ-260_avm6diqr33FlG6QbcE9iHjRTi6-8QBrCgzxSwk
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/dideli-paprastu-zmoniu-darbai-istorija-apie-tai-kaip-virs-liudno-likimo-miesto-patekejo-saule-639-1397112?fbclid=IwAR32h9e_3EtMGsBQ-260_avm6diqr33FlG6QbcE9iHjRTi6-8QBrCgzxSwk
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/dideli-paprastu-zmoniu-darbai-istorija-apie-tai-kaip-virs-liudno-likimo-miesto-patekejo-saule-639-1397112?fbclid=IwAR32h9e_3EtMGsBQ-260_avm6diqr33FlG6QbcE9iHjRTi6-8QBrCgzxSwk
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/apie-sampano-dezes-kurias-uzpildo-humanitarinis-turinys-639-1394154?fbclid=IwAR20uGIj23hf4m-wXohh2u_BvcciPFy4sPSLYBHbwqEYFROTVd1PWjcQV5g
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/apie-sampano-dezes-kurias-uzpildo-humanitarinis-turinys-639-1394154?fbclid=IwAR20uGIj23hf4m-wXohh2u_BvcciPFy4sPSLYBHbwqEYFROTVd1PWjcQV5g
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/apie-sampano-dezes-kurias-uzpildo-humanitarinis-turinys-639-1394154?fbclid=IwAR20uGIj23hf4m-wXohh2u_BvcciPFy4sPSLYBHbwqEYFROTVd1PWjcQV5g
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kinas/kaip-kalbeti-apie-mirusiuosius-lietuviska-kino-dokumenti
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kinas/kaip-kalbeti-apie-mirusiuosius-lietuviska-kino-dokumenti
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kinas/kaip-kalbeti-apie-mirusiuosius-lietuviska-kino-dokumenti
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/nepale-filma-sukures-sarunas-miku
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/nepale-filma-sukures-sarunas-miku
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/nepale-filma-sukures-sarunas-miku
https://www.bernardinai.lt/857953-2/
https://www.bernardinai.lt/2020-04-22-patirtis-pietu-afrikos-respublikoje-rodo-kad-krize-yra-puiki-g
https://www.bernardinai.lt/2020-04-22-patirtis-pietu-afrikos-respublikoje-rodo-kad-krize-yra-puiki-g
https://bit.ly/383mXLd
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/nuo-kenijos-iki-lietuvos-maistas-yra-galia-1084-1322756?fbclid=IwAR13wNgDmE87hPeJMoLe31YVXQTLaZ8CiaoK8whXqZRu6Mejl5lmgnC6b8w].
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/nuo-kenijos-iki-lietuvos-maistas-yra-galia-1084-1322756?fbclid=IwAR13wNgDmE87hPeJMoLe31YVXQTLaZ8CiaoK8whXqZRu6Mejl5lmgnC6b8w].
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/nuo-kenijos-iki-lietuvos-maistas-yra-galia-1084-1322756?fbclid=IwAR13wNgDmE87hPeJMoLe31YVXQTLaZ8CiaoK8whXqZRu6Mejl5lmgnC6b8w].


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

16

PATVIRTINIMAS 

Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. 

Vykdančioji direktorė Ugnė Kumparskaitė

Kai sustoja pasaulis: migracija karantino metu, publikuota puslapyje 15min.lt, 2020 06 20. 
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/kai-sustoja-pasaulis-mi-
gracija-karantino-metu-1084-1335734?copied&fbclid=IwAR2x7f4X7UhGQmRXDMJM62Om0y-
DEG7Ft_QJZaIC50_TEtuJ1B4gyjd5z6RE

Iš Preševo su meile: kaip Serbijos jaunimas priėmė milijoną pabėgėlių, publikuota puslapyje 
15min.lt, 2020 08 19. 
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/is-presevo-su-mei-
le-kaip-serbijos-jaunimas-prieme-milijona-pabegeliu-1084-1362656?fbclid=IwAR0hgIJHCQL-
CVq5VskD3IE39ecw07RQ2phsSGY1cjqyivviyuYVKeBOfwi8)

Humanitariniai principai – humaniškumas, publikuota puslapyje lrytas.lt, 2020 12 02. 
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/12/02/news/i-akistata-su-savo-humanisku-
mu-kaip-visuotinius-humanitarinius-principus-pritaikyti-kasdieniame-gyvenime--17364725/

Tarp karo, taikos ir interesų – kodėl JT taikos misijoje turi dalyvauti ir moterys karės, publikuota 
lrt.lt, 2020 11 30. 
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1286823/tarp-karo-taikos-ir-interesu-kodel-jt-tai-
kos-misijoje-turi-dalyvauti-ir-moterys-kares?fbclid=IwAR26qQAfOsCGmzEwFrorajEmP7Lb2t-
k6PPrOw-uvxDKAug5PYUkdgCcu0Ts

G.Steikūnaitė: „Jei dažniau žiniasklaidoje matytume humanitarinių temų, galbūt ir patys taptume 
labiau žmogiški“, publikuota puslapyje 15min.lt, 2020 12 15. 
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giski-1084-1424726

Kaip karas Kalnų Karabache pakeitė net Jerevano kasdienybę, publikuota puslapyje 15min.lt, 
2020 12 10. 
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