Lietuvos – Rusijos partnerystės iniciatyvų forumo katalogas
Kaliningradas, 2008
Šis katalogas buvo parengtas ir išleistas Kaliningrado regioninės jaunimo organizacijos „Cunami“ projekto „Ledokol“ rėmuose. Projektas buvo įgyvendintas 2008 metais.
Projektą parėmė Lietuvos Respublikos Generalinis Konsulatas Kaliningrado srityje.
Atsakomybę už kataloge pateiktos informacijos teisingumą prisiima organizacijos,
pateikusios šią informaciją.

Įžanga
Katalogas, kurį Jus laikote savo rankose, yra projekto „Ledokol“ rezultatas. Šis projektas buvo įgyvendintas Kaliningrado regioninės jaunimo organizacijos „Cunami“ ir
Marijampolės jaunimo organizacijos „Apskritasis stalas“ pastangomis.
Projekto tikslas – draugiškų santykių tarp Lietuvos ir Kaliningrado srities vystymas, partnerystės užmezgimas tarp visuomeninių organizacijų, savivaldybių, kultūros, lavinimo bei kitų su jaunimu dirbančių įstaigų.
Projekto rėmuose rugpjūčio 28 – 31 dienomis pensionate „Baltika“ (Svetlogorskas, Kaliningrado sritis) įvyko Lietuvos – Rusijos partnerystės iniciatyvų forumas.
Treneris iš Lietuvos Nerijus Miginis neformalaus ugdymo metodų pagalba padėjo forumo dalyviams susipažinti per patį pirmą vakarą. Tai turėjo teigiamos įtakos
grupės darbui kuriant programą, taip pat užmezgant partnerystės ryšius. Tautiniai
vakarai, kuriuos organizavo projekto dalyviai, supažindino su tautinėmis tradicijomis,
kultūra, liaudies folkloru.
Forumo darbo pabaigoje buvo suformuota dvylika projektų idėjų, sukurtos šešios partnerystės grupės, sudaryti tolimesnių veiksmų planai. Atsižvelgiant į forumo
rezultatus, drąsiai galima teigti, jog forumo tikslai buvo pasiekti – tarp forumo dalyvių iš skirtingų valstybių užsimezge glaudūs ir net draugiški ryšiai.
Projekto pabaigoje taip pat buvo išleistas katalogas, į kurį buvo įtrauktos Lietuvos ir Kaliningrado srities organizacijos, ieškančios partnerių bendriems projektams
įgyvendinti. Šį katalogą galite rasti Kaliningrado regioninės jaunimo organizacijos
„Cunami“ www.cunami.ru.
Kaliningrado regioninės jaunimo organizacijos „Cunami“ pirmininkas
Aleksandras Halturin
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RUSIŠKOS ORGANIZACIJOS
Apygardos valstybinė socialinio aptarnavimo įstaiga
Kaliningrado vaikų ir jaunimo su psichologiniais ir fiziniais
egesio sutrikimais reabilitacijos centras «Ypatingas vaikas»
Adresas: 236040, Кaliningadas, Papulkininkio Ivannikovo gatvė, n. 3
Telefonas: (+74012) 53-09-96, 53-08-90
Faksas: (+74012) 53-09-96
El.paštas: chekina65@rambler.ru
Teritorinė veikla: regioninė
Informacija apie organizacijos veiklą
Centras „Ypatingas vaikas“ sukurtas su tikslu suteikti kompleksinę reabilitacinę
pagalbą, padedančią socializuotis ir adaptuotis visuomenėje vaikams su intelekto
sutrikimais ir trūkumais, Dauno sindromu, su ankstyvu vaikišku autizmu.
Šiuo metu į mūsų įstaigą priimami vaikai nuo 3 iki 18 metų skirtingais režimais:
trumpalaikis (nuo 9,00 iki 13,00 valandos), dienos (nuo 8 iki 18,00 valandos), 5 dienų (nuo pirmadienio iki penktadienio).
Reabilitavimo paslaugas suteikia aukštos kvalifikacijos specialistai: mokytojai – defektologai, mokytojai – logopedai, mokytojai iš klasės „Ypatingas vaikas“,
pedagogai – psichologai, socialiniai pedagogai, papildomo ugdymo pedagogai,
auklėtojai, muzikos ir fizinio lavinimo mokytojai, gydytojas – pediatras, gydytojas –
psichiatras. Bendras visų specialistų darbas lemia asmenybės kultūros formavimosi
procesus, vaikų socializaciją, psichologinės, somatinės ir socialinės pusiausvyros
išlaikymą.
Nuo 2006 m. liepos 1 dienos Centrui padeda NO socialinės paramos invalidams
fondas ir asmeniškai K.V.Vasiljeva, tai suteikė galimybę vežioti vaikus i sporto bazę
ir hipodromą į hipnoterapijos užsiėmimus.
Šitie užsiėmimai vysto vaikų miklumą, jėgą, koordinaciją ir judesių tikslumą,
vestibiuliarinio stabilumo, protinius sugebėjimus. Mūsų auklėtiniai nekantraudami
laukia kiekvieno antradienio, kada jie ir vėl galės nuvažiuoti pas arklius.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Darbo patirties dalinimasis, seminarų organizavimas specialistams, bendras
vaikų poilsis ir t.t.
Būsimų projektų idėjos
Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo darbų organizavimo klausimais, nukreiptais į adaptaciją ir integraciją neįgaliųjų vaikų visuomenėje.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Partneris su panašiomis veiklos kryptimis
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Buhalterių ir auditorių klubas NVO (BAK NKO) Kaliningradas
Adresas: 236040,Kaliningradas, Мinskaja 11-1
Telefonas: (+74012) 71-82-42, +79114663073
Faksas: (+74012) 53-15-47
El.paštas: bclub-koenig@list.ru
Svetainė: www.bclub-ngo.ru
Teritorinė veikla: vietinė
Informacija apie organizacijos veiklą
Pagrindiniai Klubo tikslai ir uždaviniai:
Nekomercinių organizacijų buhalterių ir auditorių teisinė is socialinė apsauga;
Visuomenės veiklos koordinacija, formuojant koncepcinius pagrindus ir nekomercinių organizacijų buhalterinės apskaitos ir finansinės ataskaitos tobulinimas;
Nekomercinių organizacijų personalo paruošimas buhalterinės apskaitos ir mokesčių srityje;
Vystimosi parama Rusijos piliečiams ir priešinimasis ekstrimizmui ir fašizmui taip
pat kito pobūdžio neapykantai.
Klubo pagrindinė darbo forma yra kasmėnesiniai bendravimo-švietimo sutikimai.
Šiuose sutikimuose sprendžiamos ypač sunkios nekomercinių organizacijų buhalterinės apskaitos ir mokesčių problemos. Sutikimuose dalyvauja geri specialistai iš MSM RF
(МНС РФ), Finansinės ministerijos RF, Centrinio Banko RF, kitų valstybės organų, audito
firmų atstovai, patirę praktikai. Klubas neteikia nei mokamų nei nemokamų paslaugų,
jis tik padeda kartų spręsti klubo narių iškilusias problemas. Per visą klubo veiklą buvo
9 sutikimai Kaliningrade ir 8 su išvykimu, kur dalyvavo apie 180 žmonių, 27 nekomercinių organizacijų atstovai. Klubo nariais tapo vyriausieji buhalteriai ir finansų vadybininkai iš labai įžymių ir progresyvių Kaliningrado srities nekomercinių organizacijų.
Suteikta 30 akivaizdinių ir 60 distancinių konsultacijų.
Klubo sutikimai atviri visiems nekomercinių organizacijų atstovams iš visos Rusijos
srities.
Klubo medžiagai ir visai prieinamai informacijai gauti, buvo atidaryta elektroninė
pašto dežutė: bclub-koenig@list.ru su slaptažodžio prieiga, klausimams spręsti, kurie
iškyla Klubo dalyviams tarp susitikimų. Šitame adrese taip pat pateikiama įdomiausia
medžiaga iš Klubo susitikimų. Pagrindinė Klubo darbo medžiaga pateikiama svetainėje
http://www.bclub-ngo.ru.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Europos Sąjungos paramos programos; IREX (АЙРЕКС); Фонд Белля; Vengriškas
РЭК; РРЭК; ССВ; Stepono Batoro Fondas; Lietuvos Konsulatas; Grantų programa tarptautinės agentūros plėtra ir Švedijos bendradarbiavimo (SIDA); Programa (Matra/KAP)
Nyderlandų Karalystės ambasados.
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Būsimų projektų idėjos
NVO sektorius turi paklausą ir poreikį profesionalių bahalterinių i finansinių paslaugų. NVO dalyvauja Europos Sąjungos palaikymo programose (regionui speciali programa bus atidaryta 2008 metų pabaigoje) – projektinė veikla turi didelę paklausą bauhalterinių ir audito paslaugų. Šiuo momentų Klubo komanda teikia finansinio lydymo ir
ekspertyzės paslaugas 12 tarptautinių projektų. Šiai dienai Klubo veikėjai sukūrė projektą, kuriuo tikslas – resurso įkūrimas (kadrinio ir metodinio) tam, kad teikti profesionalias finansines ir buhalterines paslaugas nekomerciniam sektoriui Kaliningrado srityje.
Profesionalių nekomercinių buhalterių ir auditorių sąmbūrio pastiprinimas: profesinio
lygio padidėjimas ir pagrindinių klubo narių apmokymas, partnerių paieška regioniniame ir tarptautiniame lygyje, naujų narių patraukimas, tarptautinių standartų finansinės
apskaitos ir nekomercinių projektų planavimo metodinės medžiagos sukūrimas,
Klubo žinomumo lygio didėjimas ir ekspertinės organizacijos statuso vietinėje bendrijoje priskyrimas.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Potencialiniais partneriai gali būti organizacijos su panašiomis veiklos kryptimis,
dirbančios šiose srityse:
- Jaunimo politika Lietuvoje ir Rusijoje
- Mechanizmo bendradarbiavimas tarp nekomerciniu organizaciju, valstybės organu ir organizacijos nariu.

Kaliningrado regioninė jaunimo visuomeninė organizacija
«Cunami»
Adresas: 238590, Pionerskis, Sovetskaja g-ve, 1а-35
Telefonas: (+74012) 77-33-53
Faksas: (+74012) 91-68-40
El.paštas: mail@cunami.ru
Svetainė: www.cunami.ru
Teritorinė veikla: regioninė
Informacija apie organizacijos veiklą
Mūsų organizacijos misija – jaunimo iniciatyvos ir veiklos palaikymas, nukreiptas
pilietines visuomenes vystymosi, jaunimo įtraukimas i problemų sprendimą susijusiu
su jų interesais, formavimas aktyvios pilietinės pozicijos, lyderių bruožų ugdymas.
Veiklos kryptis: jaunimo teisių gynimas, tarptautinio bendradarbiavimo vystymas,
savanorių ugdymas.
Jaunimo organizacija „cunami“ yra informacinis atstovas ES programos „Jaunimas
veikloje“ Rusijos Federacijos teritorijoj.
„Cunami“ yra narys ir vienas iš steigėju tarptautinio tinklo FLARE propaguojanti
laisvė, teisingumą ir teisėtvarką Europoj, tarp jų yra 26 Europos ir Viduržemio juros šalių
atstovai.
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Tinklo potencialas tarnauja ilgalaikiai sisteminiai veiklai, pagristais stipriais partnerystes santykiais.
2007 metais jaunimo organizacija „Cunami“ ir pastovus partneris lenkiška organizacija “Pogezanija“ tapo konkurso už gera kaimynystė laureatas ir buvo apdovanoti už
indeli lenkijos - rusijos bendradarbiavimo vystymosi.
KPJVO „Cunami“ nariai įeina Kaliningrado srities Visuomenių rūmų sudėti, ir Jaunimo parlamentinė asamblėja prie Kaliningrado srities dūmos.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Nuo 2008 metų sausio mėnesio „Cunami“ir „Pogezija“ pradėjo bendro projekto realizacija „Nieko apie mus be mūsų“ finansuoto Nacionalinio Fondo demokratijos remti.
Projekte numatytas išleisti lenku – rusų laikrašti dviem kalbom mokymo treningų
organizavimas jaunėm žurnalistams, visuomeninių organizacijų lyderiams ir Kaliningrado srities municipalitetų atstovams, lenku – rusų bendradarbiavimo Centro atidarymas Kaliningrade.
Nuo 2007 metų vasario mėnesio iki 2008 metų vasario mėnesio ”Cunami” kartu
su partneriais iš Lenkijos ir Lietuvos realizavo projektą “ Tarptautine akademija Jaunųjų
Lyderių”.
Projektas “ Tarptautine akademija Jaunųjų Lyderių” buvo finansuotas ES struktūromis programoj Kaimynystė Lietuva, Lenkija ir Kaliningrado sritis Rusijos federacijos.
Projektas “Cunami” atrinko 16 lyderių iš aštuonių mažų miestelių Kaliningrado srities: Pionerskis, Svetlogorskas, Svetlas, Oziorskas, gyvenviete Ozerki, gyv. Jantarnij, gyv.
Chrabrovo, gyv. Prigolskij –po du jaunuolius nuo 16 iki 25 metų nuo kiekvieno miestelio.
2007 metais pavasari ir rudeni pagal projektą įvyko 5 seminarai kuriuose dalyvavo
jaunimo atstovai iš Kaliningrado srities,Lietuvos ir Lenkijos.
Seminarų dalyviai įgijo bazines žinias apie tarptautinį ir pasienio bendradarbiavimą, apie socialinių projektų finansavimo šaltinius, įgijo praktinių įgūdžius apie projektų
vadybą.
Jauni žmonės, 2007 metų vasaros seminarų dalyviai, įgijo praktinę patirtį organizuojant ir realizuojant tarptautinius jaunimo pasikeitimus ir kultūrinius renginius.
Nuo 2007 metų vasario mėnesio iki 2008 metų vasario mėnesio ”Cunami” kartu
su partneriais iš Lenkijos ir Lietuvos realizavo projektą “ Jaunųjų Lyderių Tarptautinė
akademija ”.
Projekto tikslas – tarptautinis bendradarbiavimas tarp Šiaurės Lenkijos ir RF Kaliningrado srities, kad būtų duotas postūmis visuomenės idėjoms ir demokratinėms
vertybėms Kaliningrado srityje.
Realizuojant projektą buvo atidarytas lenkų-rusų bendradarbiavimo centras Morongo m., taip pat buvo organizuoti keli susitikimai-treniruotės, mokomieji vizitai, išleista knyga apie savivaldos struktūrą Lenkijoje ir Rusijoje, pristatyta informacija Varminsko – Mozursko vaivadija ir Kaliningrado sritis, bendradarbiavimas tarp valdžios
struktūrų ir visuomeninių organizacijų. Projekto realizavimo metu buvo pasirašyti keli
susitarimai dėl bendradarbiavimo, partnerystės tarp lenkiškų ir Kaliningrado municipa8

litetų, švietimo ir kultūros įstaigų, tarp vaikų namų ir visuomeninių organizacijų.
Būsimų projektų idėjos
Kaliningrado srities vykdomosios valdžios tarptautinis bendravimas su užsienio
partneriais iš kaimyninių šalių susietas su geopolitinė regiono padėtimi, ir dauguma
socialinių klausimų sprendimas priklauso nuo šitų aplinkybių. Deja, nežiūrint, kad Kaliningrado sritis pozicionuoja kaip starto aikštele santykiams tarp ES ir RF vystyti, regione
silpnai išplėtota struktūra numatytiems tikslams įgyvendinti.
Susiklosčiusiai situacijai tarptautiniam bendravimui jaunimo sferoj būtina statyba
tarptautinio jaunimo centro Kaliningrado sritį, orientuoto tarptautiniu jaunimo projektų įgyvendinti įvairiose sferose.
Tarptautinis jaunimo centras susivienys visos būtinos sąlygos organizuoti praktiškai įvairių lygių tarptautinius susitikimus, apgyvendinti ir maitinti dalyvių, salęs ir visus
įrenginius treningams, seminarams ir teritorija laisvalaikiui atvirame ore.
Kaip statybos objektas jaunimo centras susideda iš 3 pastatų komplekso, kuris gali
sutalpinti 100 žmonių vienu metų ir į kurį įeina:
•
100 vietų turintis miegamasis komplektas (584,4 kv.m.);
•
Valgykla skirta 100 žmonių ir administracijos patalpos(576 kv.m);
•
Mokymo auditorijų ir konferencijų salių kompleksą(679,8 kv.m);
•
Universali sporto aikštelė.
•
  Scena renginiams vesti.
Tarptautinis jaunimo centras įsikuręs 1,7 ha žemės sklype kurį nuomoja KRJVO „Cunamis“ adresu Školnaja g-ve, Ozerki gyvenvietė, Kaliningrado sritis.
Sklypas, skirtas statybai, yra 500 m. nuo mokyklos ir 300 m. nuo ežero.
Ozerki gyvenvietė yra nutolusi 20 km. nuo Kaliningrado, tačiau organizuotas geras
geležinkelio ir autobusų susiekimas.
Šio metu yra paruošta projektinė – sąmatinė ir pagrįsta techninė – ekonominė dokumentacija Tarptautinio jaunimo Centro statybai.
Kapitalinių investicijų apimtis sudarys apie 2 mln. eurų.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Suinteresuoti partneriai, turintys patirtį organizuojant ir realizuojant jaunimo tarptautinius projektus.

Kaliningrado regioninė vaikų-jaunimo visuomeninė invalidų
organizacija «MARIJA»
Adresas: 235004, Каliningradas, Klavos Nazarovos gatvė, 61
Telefonas: (+74012) 68-68-34, 71-05-28, 21-42-71
Faksas: (+74012) 68-68-34
El.paštas: kochetkovaz@mail.ru
Teritorinė veikla: regioninė
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Informacija apie organizacijos veiklą
Pastovus invalidų lydimas. Turime savo patalpą 100 m². Teikiame paslaugas: švietimo, teisinės, psichologo, socialinio darbuotojo, informacines, turime teatro studiją,
teikiame reabilitacines paslaugas „MENO- terapijos“ metodu, turime dieninę grupę
vaikams nuo 14 iki 40 metų, turintiems psichikos ir protinio atsilikimo problemų, Dauno ir Autizmo sindromus. Teikiame paslaugas vaikams-invalidams vystymosi grupėje,
tuo tarpu su Dauno ir ankstyvu vaikišku autizmo sindromais. Dirbame reabilitaciniošvietimo centro „Sekmė“ įsikūrimu.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Turime 8 metų Grantų istorija. Turime partnerių Vokietijoje, Lenkijoje, Danijoje.
Turime narystę Šiaurės Šalių Taryboje Kaliningrade, vaikams-invalidams pagalbos
programoje Kaliningrado srityje, organizacijos pirmininkas, invalidų bylų koordinatorius Kaliningrado srityje Visuomeninėje Taryboje prie Srities Dūmos Kaliningrado
srityje.
Būsimų projektų idėjos
1. Tarptautinio reabilitacinio centro „Sėkmė“ įkūrimas. 1-2 aukštų patalpos. Sudėtyje yra dirbtuvės, kur dirbs ir mokysis amatų invalidai. (Turime žemės sklypą 13
hektarų, 20 km atstumų nuo Kaliningrado, dirbtuvių architektūros projektą, yra kelias
ir pastatytas rodiklis)
2. Reabilitacinės programos.
3. Patirties dalinimas pagal programą „Menas kaip reabilitacijos priemonė“
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Lietuvos Respublikoje partnerio neturime.
1. Organizacija, kuri dirba invalidų ir jų šeimos narių pagalbos tikslu.
2. Organizacijos, kurioms įdomus projektas КРОУ „Sėkmė“ (taip pat komercinės struktūros susijusios su dirbtuvių statyba, kur dirbtų ir invalidai ).
3. Organizacijos, kurios padėtų meninės verslovės plėtimusi, baldų gamybai, tipografijai, žemės ūkio veiklai, jojimui. Tame tarpe invalidams ir sveikiems žmonėms.

Kaliningrado regionine vaikų – jaunimo visuomeninė
organizacija «BARS»
Adresas: 238150, Černiachovskas, Kaliningradskaya 31/19
Telefonas: (+740141) 3-59-63, +79062124559
Faksas: (+740141) 3-59-63
El.paštas: yel67@yandex.ru
Teritorinė veikla: vietinė, regioninė, nacionalinė , tarptautinė
Informacija apie organizacijos veiklą
Organizacija pradėjo veikti 2006 metais vasario mėn. ir įeina i Pasaulinę Asociaciją
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Girl Guide ir Girl Scouts (WAGGGS), palaiko narystę Tarpregioninėje vaikų organizacijoje „Mergaičių skaučių asociacija“.
Savo veikloje panaudoja skautų metodikas, dirba pagal subalansuotos tikslinės
programos tipą, „Aš ir mano skautų šeimą“, „Aš šeimininkė“, „Aš matau“, „Aš ir visuomenė“, „Aš ir mano dvasinis pasaulis“, „Aš ir gamta“. Realizuoti projektai :
2006-2008 m. „Laimės lašas“ Tolerancijos ugdymas bendravime su neįgaliais,
bendras su jais laisvalaikio praleidimas (Černiachovskas – Kaliningradas)
2006 – 2008 m. „Tolerancijos šiluma“ Savanoriškumo ir labdaros iniciatyvų plėtra,
moksleivių įtraukimas į socialiai svarbių problemų sprendimus, tradicinių vertybių
jaunimo tarpe atgimimas – pagarba ir pagalba pagyvenusiems žmonėms (Černiachovskio raj. kaimo mokyklos).
2007 – 2008 m. „Gaivus vėjas arba Visuomeninė mokykla“. Treningų ciklas formuojant lyderių savybes, socialinio projektavimo įgūdžius, darbą komandoje, realizuojant
mini - projektus. (Černiachovskio raj.).
2007 – 2008 m. „Mergina šiuolaikiniame pasaulyje“. Treningų ciklas moterų problemų išsiaiškinimas šiuolaikiniame pasaulyje ir jų sprendimų paieška per visuomeninę veiklą.
2008 m. „Patrulių mokykla“. Treningų ciklas formuojant komandą, darbas su komanda ir darbas komandoje. (Kaliningrado sritis).
Tarptautiniuose projektuose dalyvavimo patirtis
2007 m. „Šeima ir visuomenė arba jaunų moterų mokykla“ Jaunimo stovykla skirta formuoti lyderio savybes ir jaunų moterų teises nagrinėti. (Kaliningrado sritis – Didžioji Britanija).
2008 m. Tarptautinis jaunimo skautų festivalių„Baltijos susitikimai“. Projekto tikslas
: plėtoti jaunimo iš Baltijos regiono ir Rusijos tarptautinį bendradarbiavimą, apibrėžti
bei išspręsti Baltijos jūros problemas. (Kaliningrado sritis, Lietuva, Estija, Ukraina, Didžioji Britanija, Karelija, Murmanskas, Ufa, Volgogradas, Petropavlovsk – Kamčiatskij).
Būsimų projektų idėjos
Jaunimo stovyklų patirties pasikeitimui Lietuvos ir Rusijos teritorijos organizavimas, Baltijos jūros, Kuršių Nerijos ekologinių problemų sprendimas, susirūpinimas dėl
miestų ir gatvių švaros. Kultūriniai pokyčiai. Susipažinimas su kaimyninių šalių istorija ir kultūra. Mokomieji projektinės veiklos treningai, susitikimai, leidžiantys išspręsti
bendras problemas ir paruošti tarpusavio projektus. Jaunimo festivalių organizavimas. Labai norėtumėme bendrauti su Lietuvos skautais, jų koordinates turime, bet
kontaktas neužmegztas iki šiol.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
1. Kaliningrado sritis
•
КRОО „Vaikų ir jaunimo nekomercinių organizacijų vystymo centras“
•
Vietinės bendrovės fondas „Kaliningradas”
•
КGDМООS „Meška“ ir padalinis mergaičių skaučių
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2. Rusija
•
Mergaičių skaučių Volgogrado asociacija
•
Ufos mergaičių skaučių lyga
•
Tarpregioninė vaikų organizacija „Mergaičių skaučių asociacija“
•
Karelijos skautai
3. Bendraujame Lietuvoje
•
Visagino Skautų organizacija (Lietuva,Visaginas,Energetikų 36-21, Lyderė Nijolė Stundžytė)
•
Jaunų žvalgybininkų organizacija (Vilnius, lyderė Larisa Chrečkova)
Pradedame bendrauti
•
Lietuvos skautės   01104 Vilnius, Lietuva, Gedimino g. 28/2 faksas
+37052624029 mob. +37068940751, el. paštas: seserija@gmail.lt

Kaliningrado regioninė viešoji organizacija «Baltijos migrantai»
Adresas: 236040, Kaliningradas, Generolo Galickio gatvė, 3-14
Telefonas: (+74012) 46-05-14, +79114840088
Faksas: (+74012) 57-88-26
El.paštas: klokova-1@mail.ru, klokova1@yandex.ru
Teritorinė veikla: regioninė
Informacija apie veiklos organizavimą
NVO “Baltijos migrantai» įsteigta 2002 m. dėl socialinę-ekonominę ir teisinės paramos migrantams (įvairaus amžiaus). Veikia jau kaip 6 metai. Šis darbas yra atliekamas
skirtingomis kryptimis. Organizacijos tikslai yra (ištraukos iš statuto): - skatinti veiklą
švietimo, mokslo, kultūros, meno, švietimo, individualybės dvasinį vystymąsi - organizuoti ir vykdyti, šventės, festivalius, koncertus - remti ir dalyvauti Rusijos ir tarptautinių
jaunimo programose - parama ir pagalba, ypač gabiems jauniems žmonėms tobulinti
savo įgūdžius - teikia informaciją, patarimus, žinias ir teisinės paslaugos. Šios organizacijos atstovai turėjo diskusijų už apskritojo stalo su regiono administracija dėl lyčių politikos, socialinės jaunimo politikos ir kt. Glaudžiai bendradarbiaujame su Ombudsmeno
įstaiga Kaliningrado srityje, su NVO Kaliningrado regiono: organizacijomis “Cunamis”,
“Meilė”, “Kalinka” ir kiti. Nariai dalyvauja regioninėse konferencijose, dirba su valdžios
institucijomis, apmoka kursuose Kaliningrado merijos darbuotojus kaip tobulinti įgūdžius, kalbames su spauda, vietiniais laikraščiais, per televizijos kanaluose “Kopa” ir
“Kaskados”. Šios organizacijos personalas yra labai kvalifikuoti specialistai, universitetų
dėstytojai, mokslininkai, kurie dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose, mokymo kursuose apmoka personalą kaip tobulinti įgūdžius savivaldybės Kaliningrade
darbuotojams ir Kaliningrado srities administraciai (Cvetkova N.E. – organizacijos direktoriaus pavadotoja), aktyviai bendrauja su spaudą, vietinių laikraščiais, televizijos
kanalais “Kopa” ir “Kaskados”.
Organizacijos pirmininkas (Klokova L.F) bei pavaduotojas (Cvetkova N.E) buvo apmokamos Lenkijoje ir Lietuvoje, kaip koordinatoriai ir vadovai nevyriausybinėms or12

ganizacijoms. Vadovas šitos organizacijos 2007 m., buvo apmokomas kurse «Projektų
pasiūlymų įvertinimas”. 2008 m. spalio mėn, pabaigė metinę mokymo programą MBA,
kurią parėmė TASIS, «Palaikymas ir plėtojimas verslo ir administravimo antrosios pakopos švietimui Kaliningrado regione». Pirmininkas ir pavaduotojas vadovavo diplominiams projektams dėl «Institucializacijos pilietinė visuomenės Kaliningrado srityje».
Veiklos organizavimas:
- Socialinė ir teisinė parama, teikiant konsultavimo paslaugas;
- Skatinti švietimo, mokslo, kultūros, meno, švietimo, dvasinio asmenybės vystymąsi;
- Naujų darbo vietų kūrimas ir gamyba; pagalbą ieškant darbo;
- Teisinė pagalba ir pagalba organizuojant smulkųjį verslą;
- Rengia festivalius ir koncertus;
- Remti ir dalyvauti rusų, tarptautiuose jaunimo programose;
- Parama ir pagalba itin gabiems jauniems žmonėms kurti savo sugebėjimus ir švietimą;
- Globos paslaugų sukūrimas perkeltiems šeimos nariams, turintiems vaikų, kad
paremti juos gauti bendrąjį ir specialųjį mokslą;
- Skatinti veiklos srityje kūno kultūrą, masinį sportą, o taip pat skatinti sveiką gyvenimo būdą.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
2003 m. Ir 2008 m. organizacija surengė seminarus: “Gerinti mokytojų anglų kalbos
įgūdžius, kaip antroji kalba” (Geteburg, Švedija), 2 organizacijos darbuotojai dirbo kaip
mokytojai, “Kokybiškas išsilavinimas” (Danija, Bornholmas), 4 darbuotojai organizacijoje dirbo kaip treneriai, “Kokybės vadyba “(Danija, Kopenhaga), 5 personalo nariai buvo
apmokyti; 4 darbuotojai organizacijoje pravėdė apmokymus 60 rusakalbiams mokytojams Latvijoje „Pedagogų kvalifikacijos kėlimas” (Ryga), 6 nariai organizacijoje buvo
apmokami kaip lyderiai nevyriausybinių organizacijų (Lietuvoje, Kaune), kaip treneriai
(3) , dirbant su programa, skirtą Suomijos projektui moterims verslininkėms «Moterys
ant podiumo», kurio rėmėjas buvo Užsienio reikalų ministerija ir darbo ministerija Suomijoje (Porvoo), 2 nariai, organizacijoje buvo treneriai iš Rusijos pusės lenkų projekte
tam, kad apmokyti padėjėjus(Sopotas), dalyvavo Forume dėl kaimynystės ryšių Lenkijoje (daugiau kaip trejų metų: 2004-2006, Trakai, Gdanskas, Varšuva), kalbėjo seminare
dėl migrantų organizacijų, apie projektą Naujojoje Eurazijoje (Varšuva), 2007,2008; m.
sausio - gruodžio 2006 m.- dirbo su projektu “Švietimas jauniesiems žmonėms be sienų
“(kartu su suomiais ir danais, švedais). 2006 m. rugpjūtį gavo subsidijų iš Prezidento
administracijos dėl projekto “Tolerancija ir vaikų saugumas».
2007 m., subsidija buvo paskirta programai “Jaunų žmonių pilietinis aktyvumas»
su finansinę parama iš ne pelno korporacijos “Projektų darna, rašalas.” (JAV), Rusijos
Federacija, projektas «The ABC tarptautinės teisės». 2007 m. dalyvavo tarptautiniame
projekte “Ne-prekyba!» (Kartu su Lietuva). 2007 m. Fondas gavo dotaciją iš Nyderlandų
(MATRA) atlikti darbą projekte «Pažinuosi su pilietinę visuomenę». Konkurse dėl metinių
ataskaitų projektų, gavo diplomą už darbą projekte «Pažinuosi pilietinės visuomenės».
13

Būsimų projektų idėjos
1. Jaunimo veiklos aktivizacija;
2. Jaunimas ir sveikas gyvenimo būdas;
3. Tolerantiškų santykių formavimas;
4. Dialogo plėtra tarp NVO ir valdžios organų;
5. Draugiška Europos kaimynystė;
6. Genderinių klausimų sprendimas;
7. Nuosavo verslo įkūrimo patirties nagrinėjimas, smulkaus verslo plėtra, bendradarbiavimas.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Mes ieškome rimto, verslo partnerio, pasirengusio dirbti projektuose visose srityse mūsų organizacijos.

Kaliningrado srities Jaunimo Sąjunga
Adresas: 236000, Кaliningadas, Pr. Sovietskij 13, kab. 98А
Telefonas: +79114558045
El.paštas: studsouz39@gmail.com
Teritorinė veikla: regioninė
Informacija apie organizacijos veiklą
parama ir plėtra, vykdoma savivaldos Universitetuose, profesinėse mokyklose ir kitose mokymosi įstaigose
vidurinėse ir aukštosiose mokyklose besimokančių studentų solidarumo,
tarpusavio supratingumo ir pagalbos užtikrinimas, dėstytojų ir jau baigusiųjų mokslus
įtraukimas į paramos ir pagalbos sistemą
bendros dvasios tarp studentų, aspirantų ir dėstytojų palaikymas
dalyvavimas tarptautiniame studentų judėjime, Kalinigrado mokymosi įstaigų studentų santykių su kitais stambiais pasaulio kultūriniais ir moksliniais centrais
palaikymas ir plėtra
būtinų moralinio ir fizinio studentų, aspirantų bei jaunų mokymosi įstaigų
darbuotojų ugdymo sąlygų užtikrinimas, jų teisių ir interesų palaikymas bei apsauga
jaunimo suinteresuotumo, žinių siekimo skatinimas
garantijų Kaliningrado srities jaunimui gauti aukštąjį išsilavinimą bei siekti
mokslinės veiklos užtikrinimas
Kaliningrado srities jaunimo švietimo, papildomo užimtumo ir laisvalaikio
programų organizavimas ir realizavimas
užimtumo garantijų užtikrinimas, jaunimo darbo sąlygų bei profesinio augimo pagerinimas
studentų iniciatyvų palaikymas socialiniose ir visuomeniniose veiklos sferose, moksle ir ugdyme
jaunimo pilietinės atsakomybės ir teisinės kultūros ugdymas, žmogaus teisių
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ir asmenybės pagarbos, istorijos ir Kaliningrado srities mokymosi įstaigų tradicijų pripažinimas ir puoselėjimas
jaunimo aktyvumo darbo srityje ir kūrybinės savirealizacijos palaikymas,
aktyvus dalyvavimas vykdomojoje jaunimo interesais valstybinės jaunimo politikos
formavime ir realizavime
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Dalyvavome Lenkijos ir Rusijos projekte „Cunamis“ – „Maži miesteliai kaip Lenkijos ir Rusijos pilietinės visuomenės vystymo aikštelė“
Būsimų projektų idėjos
1. Pirmakursių 2008 regionalinis ugdymas
2. Tarptautinio bendradarbiavimo projektas NOISE 2008
Dalyvių amžiaus ribos – nuo 18 iki 30 metų
Projekto tikslas – aktyvių studentų, turinčių patirties dirbant su jaunimu, pritraukimas siekiant atgaivinti santykius tarp trijų Universitetų savivaldomis((Kursantskio
Studentų Savivaldos Baltijos valstybinio Kaliningrado universiteto, Jagilonskio Universiteto Studentų Savivaldos, Krakuvo miestas ir Studentų Komiteto „ASTA“ Fridricho Vilgelmo Universiteto, miestas Bona), taipogi naujų dalyvių, o kartu ir naujų šalių
įtraukimo. Viena iš pagrindinių projekto užduočių yra informacinių žinių apie kitas šalis, jų kultūrą ir tradicijas kaita „iš pirmų rankų“ bendravimo ir bendro darbo metu. Ne
mažiau svarbus yra bendrų problemų, iškylančių šiuolaikiniame pasaulyje sprendimas
ir aiškus bendradarbiavimo efektyvumo ir bendros strategijos naudos supratimas
3. Projektas „Idėjų mugė“
Projekto tikslai:
- suteikti jaunimui galimybę vykdyti kūrybinę ir profesinę savirealizaciją
- naujų idėjų ir projektų generavimas verslo srityje
- jaunų žmonių pritraukimas į verslo sferą
- profesionalių jaunų valdymo kadrų formavimas
- efektyvios partnerystės tarp jaunimo ir verslininkais reguliavimas
- projektų skirtingose sferose sukūrimas: ekologijos, politikos, ekonomikos, verslo
projektai, taip pat socialiniai, kultūros, sporto, tarptautinių santykių
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Suinteresuotas partneris su panašiomis veiklos kryptimis

«Kaliningrado verslo kolegija»
Adresas: 236000, Каliningradas, Musogorskio g .10 namas
Telefonas: (+74012) 93-40-70
Faksas: (+74012) 93-40-70
El.paštas: slesar@baltnet.ru
Svetainė: www.aamb.ru
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Teritorinė veikla: regioninė
Informacija apie organizacijos veiklą
Veiklos sfera – vidurinis profesinis išsilavinimas 7 skirtingo profilio specialybėmis,
papildomas jaunimo ir suaugusiųjų apmokymas, moksliniai tyrimai švietimo sferoje.
Tarptautiniuose projektuose dalyvavimo patirtis.
Kolegija yra pagrindinis TASIS partneris projekto „Jaunimas – į smulkų verslą“ pagal programą „Kaliningrado sritis, Lietuva ir Lenkija už gerą kaimynystę“. Apie šimtą
jaunuolių, Kaliningrado mokinių, pagal šį projektą apmokyti verslo pagrindų.
Būsimų idėjų projektai
1. „Mokymas – nuteistųjų pataisymui” – jaunų žmonių kalinių, papildomas profesianalus apmokymas naudojant nuotolinę mokymo formą.
2. „Kaimo jaunimo verslo mokymas – kelias į kaimo atgimimą „ - verslo – inkubatorius organizavimas jaunimui gyvenančiam kaimo vietovėse.
Projekto „Jaunimas – į smulkų verslą“ dalyvių idėjos.
1. Kulinarinis festivalis “Patiekalai iš viso pasaulio“ (projekto iniciatorė Skliarova
Liudmila, mok. N 8 Kaliningradas).
2. Pagalbos centras Kaliningrado turistams ir svečiams „H@A“ (projekto iniciatoriai Sitnikov Aleksej, Kim Aleksej, mok. N 8 Kaliningradas).
3. Laisvalaikio – mokymo “ Ispanų kalbos ir kultūros centras“ neįgaliems jaunuoliams. (iniciatorė Natalija Machataja mok. N 36 Kalingradas).
4. Grožio salonas „Saldainiukas“ – sveikatingumo centras (iniciatorė Smirnova
Valerija, licėjus N 32 Kaliningradas).
5. Kinologų klubas „Dogma“ – kinologinių paslaugų centras (iniciatorė Perelygina Viktorija, gimnazija N 32 Kaliningradas).
6. „Ekopak – naujos kartos maitinimo technologija“ – ekologiškai švarios įpakavimo taros maisto produktams gamybos organizavimas (iniciatorė Rusinova Nataša,
mok. N 32 Kaliningradas).
7. Oro valymas mokyklos auditorijose“ (iniciatorius Jusupov Iskander, gimnazija N 32 Kaliningradas).
8. Vaikų ekskursinis biuras „Jantarik“ (iniciatorė Pozdejeva Anastasija mok. N 19
Kaliningradas).
9. Kiaulidės organizacija, skirta gyvulių auginimui pritaikant šiuolaikines technologijas (iniciatoriai Fediunin Konstantin, Isenko Maksim, gabių vaikų licėjus – internatas, Kaliningradas)
10. Vienišų pagyvenusių žmonių pensionatas „Domino“ (iniciatorė Garyševa
Ana, gabių vaikų licėjus – internatas, Kaliningradas).
11. Turistinis viešbučių kompleksas Mysovkos gyvenvietėje (iniciatorė Lisovskaja Tatjana, gabių vaikų licėjus – internatas Kaliningradas).
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Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Projekto, “Jaunimas į smulkų verslą” partneris Klaipėdos socialinių mokslų kolegija. Kviečiame bendradarbiauti LR mokymo įstaigas ir verslo struktūras, kartu kurti ir
realizuoti projektus, leidžiančius pagerinti gyvenimo lygį ir vystyti integravimo procesus tarp Lietuvos ir Kaliningrado srities.

Kaliningrado viešasis fondas
«Viešųjų iniciatyvų palaikymo centras»
Adresas: 236000, Каliningradas, g. Musorgskogo 19
Telefonas: (+74012) 75-84-79
El.paštas: elenamulti@yahoo.com, cpoi@gazinter.net
Teritorinė veikla: regioninė, tarptautinė
Informacija apie organizacijos veiklą
Veiklos pradžia 2000 metai, valstybinė registracija – 2001 metai.
Vadovo vardas ir pavardė: Košeleva Irina Leonidovna, direktorė.
Organizacijos veiklos kryptys:
- suteikia pagalbą viešosioms organizacijoms ir aktyviam jaunimui - rengia konsultacijas, suteikia reikiamus resursus, organizuoja seminarus ir treningus;
- kompanijos organizavimas viešosioms interesams ginti;
- koalicijų kūrimas, bendradarbiavimo plėtra tarp NVO ir kitų bendrijos sektorių;
- nepriklausomo laikraščio “Trečiasis sektorius be ribų” leidimas;
- pozityvios viešosios nuomonės apie NVO formavimas ir viešosios informacijos
paskelbimas
Pastovios paslaugos: Laisvos informavimo, švietimo, inžinerijos, projektavimo,
konsultavimo paslaugos, NVO ir piliečių iniciatyvos.
Už 8 metus centras realizavo daugiau nei 20 visokių socialinių projektų regioniniame ir tarptautiniame lygyje.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
2003 m. – projektas «Partnerių projektų paroda NVO » dalyvavo partneriai iš Lenkijos ir Vokietijos.
2004-2005 m. – dalyvavimas tarptautiniame projekte «Savanoriai be ribų» bendradarbiaudami su partneriais iš Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos.
2004-2005m. – partnerystė programoje lenkų-rusų-lietuvių bendradarbiavimas
«Forumas už gerą kaimynystę», informacijos pasikeitimas.
2004-2005m. – lenkų-rusų-lietuvių bendradarbiavimas programoje
«Forumas už gerą kaimynystę», apsikeitimas informacija, partneryste.
2005m. – bendra lenkų-rusų seminaro «Už gerą kaimynystę» organizacija ir «Nevalstybinių organizacijų parodos - 2005» Kaliningrado mieste 2005 m. gegužės 13.
2005m. – bendradarbiaudami su partneriais iš Lenkijos, Ukrainos ir Moldavijos
tarptautiniame projekte « Lokaliniai partneriai jaunimui », partneryste.
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2005m. – bendradarbiavimas su viešomis organizacijomis iš Lenkijos ir Vokietijos
tarptautiniame projekte ”Jaunųjų lyderių mokykla”.
2005m. - bendradarbiavimas su Varšuvos Universiteto Sąjunga tarptautiniuose
projektuose «Lyderystė Europos ateityje» ir «Sveikas jaunimas sveikoje Europoje».
2005-2006 m. – bendradarbiavimas su partneriais iš Lenkijos, Ukrainos, Rumunijos tarptautiniame projekte « Būti ar nebūti jaunu treneriu?»
2007 m. – projektas «Civilinis jaunimas. Rusijos įstaigoms ir organizacjoms dirbančioms su jaunimu civilinės jaunimo visuominės sukūrimo patirties perdavinimas»,
kuris buvo vykdomas kartu su Elblongo bendove, remiancia nevyriausibines iniciatyvas.
2007 m. – socialinių paslaugų ir NVO projektų Kaliningrado srytyje ir lenkų-rusų
forumo už gerą kaiminystę 2007 metais rugsėjo 29 dieną organizavimas.
Būsimų projektų idėjos
Projektas „Ant bendros bangos“
Projekto tikslas – Rusijos-Lietuvos bendradarbiavimo plėtra, panaudojant šiuolaikines Interneto technologijas ir galimybes, kurias teikia Interneto portalas www.
civiportal.org
Projektas numato rusiškų (Kaliningrado) ir lietuviškų organizacijų ir jaunųjų iniciatyviųjų grupių palaikymą, kurie nori surasti partnerių ir bendradarbiavimo.
www.civicportal.org tarptautinio bendradarbiavimo svetainė – tai nauja priemonė plėtros ir partneriškų ryšių palaikymui ir projektų įvykdymui. Svetainė suteikia užsiregistravusiems vartotojams daugelį aktualios informacijos, analitinių dokumentų
ir publikacijų. Tai unikali priemonė, padedanti populiarizuoti visuomenei naudingus
projektus ir įvairias organizacijas.
Portalo misija – palankios bendradarbiavimo atmosferos sukūrimas ir informacijos mainai visuomenės problematikos, kultūros, išsilavinimo ir mokslo srityje; nekomercinių tarptautinio bendradarbiavimo organizacijų; universitetų, mokyklų, įvairu
iniciatyvių grupių, civilinės bendruomenės ekspertų, vietinės savivaldybės organų,
verslo vystymosi parama.
Civicportal.org padeda įveikti kalbos barjerus, funkcionuojant penkioms kalboms:
Lenkų, Rusų, Ukrainiečių, Anglų, Baltarusių. Taip pat galimas automatiškas tekstų vertimas ir iš kitų kalbų.
Civicportal.org formuoja erdvę virtualiam bendravimui tarp organizacijų ir žmonių per bendras akcijas, diskusijas forumuose, žinių ir darbo patirties mainas skirtingose šalyse ir regionuose. Portalas pakankamai demokratiškas ir kiekvienas dalyvis
suranda portale tas galimybes, kurios reikalingos konkrečioje situacijoje. Visi resursai
yra nemokami.
Apgailėtinai, kad lietuviškų organizacijų dar nėra mūsų portale (turbūt todėl, kad
dar nėra informuoti apie tokią bendravimo ir bendradarbiavimo plėtros priemonę), o
organizacijų iš Kaliningrado ten apie 10% nuo visų veikiančių NVO.
Todėl mūsų projektas numato labai didelių informacinių įmonių vykdymą Lietuvoje ir Kaliningrado RF srityje, organizacijų susipažindinimas su portalo galimybėmis,
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seminarai, ir įvairių virtualių iniciatyvų įgyvendinimas portalo pagalba, kurios paskui
pereis į socialiai-svarbius Lietuvos ir Kaliningrado organizacijų bendrus projektus.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Gaila, kad Lietuvoje mes neturime kol kas partnerių, bet norėtume bendradarbiauti su organizacijomis, kurios taip pat kaip ir mes, vysto informacinę sąveiką, trijų
pusių bendradarbiavimą, arba dirba su jaunimu.

Kultūros ir papildomo ugdymo municipalinė įstaiga Kultūros
ugdymo centras «Šviesa»
Adresas: 238590, Pionerskij, Komsomolskaya, 4
Telefonas: (+740155) 2-10-95
Faksas: (+740155) 2-10-95
El.paštas: koc-svetoch@yandex.ru
Teritorinė veikla: vietinė
Informacija apie organizacijos veiklą
Kultūros ugdymo centras «Šviesa» - municipalinė įstaiga, dirbanti su Pionerskij
miesto jaunimu. Centras apima studijas ir būrelius, tokius kaip šiuolaikiniai šokiai,
estrados vokalas, dailė, dekoratyvioji kūryba, sportiniai ir pramoginiai šokiai, choreografija, teatras, šachmatai, vokalinis ansamblis ir t.t. Centre veikia jaunimo klubas
«Pionierių žinovai», Jaunųjų ir išradingųjų klubo komanda, jaunimo informacinis interneto centras.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Nuo 2000 metų Centras bendradarbiauja su Lenkijos miestu Bartoszyce. 2005
metais Centras dalyvavo tarptautiniame Rusijos, Lenkijos ir Švedijos projekte «Rusija! Lenkija! Savo artimieji!», 2005-2007 metais – Rusijos, Lenkijos ir Švedijos projekte
«Tiesa ir pasekmės».
Būsimų projektų idėjos
Ieškome partneriaus, kuris galėtų dalyvauti projektinėje veikloje siekiant tolimesnės kultūros ir jaunimo politikos plėtros.

Miesto apskrities organizacija «Miestas Kaliningradas»
Adresas: 236040, Каliningradas, Taikos prospektas, 1
Telefonas: (+74012) 92-33-47
Faksas: (+74012) 21-53-95
El.paštas: pyankova@klgd.ru
Svetainė: www.klgd.ru
Teritorinė veikla: vietinė
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Informacija apie organizacijos veiklą
Vietinės savivaldybės vykdomasis-tvarkomasis organas.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Daugiau nei 10 metų darbo patirties su tarptautiniais projektais ir daugiau nei 50
realizuotų projektų.
Būsimų projektų idėjos
Projektai, nukreipti į ekonominę miesto plėtrą ir ekonominę integraciją vaiku su
negalia.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Potencialiais partneriais gali būti viešosios organizacijos, municipalinis švietimas
ir socialinės įstaigos iš Lietuvos Respublikos.

Miesto Mokyklos Parlamentas (MMP)
Adresas: 236000, Kaliningradas, g. pulkininko Efremovo,10
Telefonas: (+74012) 32-29-77
Faksas: (+74012) 32-29-77
El.paštas: zitois@eduklgd.ru
Teritorinė veikla: vietinė
Informacija apie organizacijos veiklą
MMP veiklos diapazonas yra pakankamai platus ir nuolat plečiasi. MMP užtikrina
Kaliningrado švietimo įstaigų bendradarbiavimą, mokinių dalyvavimą švietimo įstaigų formavimo ir veiklos koregavimo procesuose. MMP veikla nukreipta į besimokančiųjų iniciatyvų palaikymą ir vystymą, švietimo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, miesto moksleivių savivaldos narių apsikeitimą darbo patirtimi.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
MMP dalyvavo tokių projektų kūrime ir realizavime, kaip „II mokyklų savivaldų
forumas „Mokyklų pasaulis“(su imitacinio žaidimo elementais, nukreiptais į dalyvių
kompetencijos plėtrą bendradarbiavimo su nekomerciniu organizaciju dėka), projektas „Gegužės 8-9 dienos“(Kaliningrado miesto veteranų pasveikinimas), projektas „Graffiti. „Taip“ – menui, „Ne“ –vandalizmui!”. Šitie ir kiti projektai buvo pristatyti
A.N.Silanovui MMP atskaitomybės sesijos metu.
Būsimų projektų idėjos
Kadangi MMP nukreiptas į bendradarbiavimo santykių plėtrą ne tik Kaliningrado
srityje, bet ir su kaimynystėje esančiom šalim, atsirado bendro tarptautinio projekto
idėja. Tai gali būti kaip ir vienkartinė akcija, taip ir ilgalaikis projektas. Viskas priklauso
nuo šalių galimybių ir suinteresuotumo. Pirmenybę mes teikiame temai „Ekologija“, nes
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ekologinė problema yra globali ir labai sunkiai išsprendžiama. Taipogi yra idėjų sukurti
projektą „Veikiantis jaunimas“ arba „Aktyvus jaunimas“ (negalutinis pavadinimas), kuris nukreiptas į jaunimo iniciatyvų palaikymą, jaunimo pritraukimas dalyvauti miesto
valdyme įvairių visuomeninių organizacijų pagrindu ir jaunimo kaip aktyvaus dalyvio
įsiterpimo į visas visuomeninio gyvenimo sritis.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Oficialaus partnerio Kaliningrado srityje ir Lietuvos Respublikoje Miesto Mokyklos
Parlamentas neturi.
Potencialus partneris mūsų MMP – organizacija, pasiruošusi produktyviam bendradarbiavimui, įvairaus masto projektų kūrimui ir vystymui, atsižvelgiant į mūsų veiklos diapazoną.

Nevalstybinė bendrojo lavinimo įstaiga N. I. Моroz
Adresas: 236040, Kaliningradas, g. Sergeeva, 10
Telefonas: (+74012) 34-18-64
El.paštas: moroznatalja@rambler.ru
Teritorinė veikla: regioninė
Informacija apie organizacijos veiklą
Nevalstybinė bendrojo lavinimo įstaiga N. I. Моroz (toliau - NBL) įgyvendinome
įstatų veiklą nuo 1994 metų rugsėjo mėnesio. Licenzijos numeris 198643 nuo 2006
metų liepos 28 dienos.
Steigėjas NBL – Moroz N.I.
NBL Moroz N.I. nuo 1994 metų užima išskirtinę vietą paslaugų rinkoje. Veiklos
pagrindas – ženkliai pagerintį mokinių sveikatą mokslo metų metu –kuri įgyvendinama metodiškai ir paeiliui. Vaikų sveikatos palaikymo problema mokymo proceso
metu, naudojant sveikatos išsaugojimo technologijas, yra perspektyvi, kadangi pagal
statistiką baigiant mokyklą mokinių sveikata blogėja ir tik 30% abiturientų galima
laikyti sveikais.
Pagrindiniai įmonės veiklos etapai:
I etapas – pagrindinės mokyklos įkūrimas.
II etapas – mokyklos, skirtos vyresnėms žmonėms atsiradimas.
III etapas – švietimo veiklos organizavimas nuo 1 iki 5 klasės.
IV etapas – galimybė įgyvendinti švietimo veiklą nuo mokyklinio amžiaus iki 9
klasės, naudojant sveikatos išsaugojimo technologijas mokymo proceso metu, ir tradicinius tarptautinius sveikatingumo-mokymo forumus ir simpoziumus vasaros metu.
Bendras personalo skaičius - 13 žmonių.
Mokinių skaičius - 66 žmonių.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
2006 metais NBL – ES Grantų gavėjas (projektas № 2006/128-590 «Bendradar21

biavimas tarp Klaipėdos ir Kaliningrado pagal sveikatos išsaugojimo technologijų
įdiegimą mokinių ugdyme).
2005 metai–Suomių-lietuvių-rusų projektas: «Moters pakilimas» (dalyvis)
Būsimų projektų idėjos
Tarptautinio masto švietimo-sveikatingumo centro įkūrimas, kuris akumuliuoja inovacinę patirtį, ją aprobuoja ir platina.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Partneris: M. Gorkiogo mokykla, Klaipėdos mieste, Lietuvos Respublika.

Regioninė Kaliningrado viešoji organizacija
«Daugiavaikių motinų asociacija»
Adresas: 236000, Каliningradas, g. Elenos Kovalcuk, n. 3
Telefonas: (+74012) 21-95-82
Faksas: (+74012) 21-95-82
El.paštas: ammkaliningrad@mail.ru
Teritorinė veikla: regioninė
Informacija apie organizacijos veiklą
Mūsų organizacijos pagrindinis tikslas – visapusiška pagalba daugiavaikiškoms
šeimoms: konsultacinė, teisinė, humanitarinė. Renginių, švenčių organizavimas,
kad pakiltų daugiavaikių šeimų prestižas, tėvų ir vaikų mokymas, daugiavaikių
šeimų teisių gynimas, bei atskirų daugiavaikių šeimų narių gynimas prieš valdžios
organus.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
2005 – 2006 metais priėmė savanorius iš Austrijos ir Lenkijos programos ribose
„Socialinių bendrijų plėtra“.
Būsimų projektų idėjos
Būtų malonu nustatyti tvirtus, draugiškus kontaktus su giminingomis organizacijomis iš kaimyninių šalių. Mes pasiruošę dalyvauti mokymo projektuose, skirtuose apsikeitimu patirtimi; pažintiniuose projektuose ( pažintis su šalimis, gyvenimo būdu, įdomybėmis ); projektuose, kurie skirti vaiku mokymui, vystymui.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Pasiruošė bendradarbiauti su visais, kas vykdo savo įsipareigojimus, gerbė save
ir savo partnerius.
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Regioninė visuomeninė organizacija
«Kaliningrado srities rinkėjų lyga» (KSRL)
Adresas: 236040, Kaliningradas, Generolo Galickio g. 31 - 3
Telefonas: (+74012) 22-84-13, 46-29-18
Faksas: (+74012) 46-72-94
El.paštas: bondarenko_ella@mail.ru
Svetainė: www.liga-rf.ru
Teritorinė veikla: regioninė
Informacija apie organizacijos veiklą
Misija:
Pagalba realizuojant ir ginant piliečių socialines, ekonomines, pilietines ir kultūrines teises; pagalba formuojant teisinę valstybę ir pilietinę visuomenę;pasaulinio
masto moterų įtraukimas į politinį ir visuomeninį gyvenimą.
Veiklos kryptis:
Genderinio pariteto nustatymas politinėje ir socialinėje sferose Kaliningrado
srityje.
Lygos pagrindiniai uždaviniai:
Veiklos kryptis:
Moterų įtraukimas į aktyvų dalyvavimą Kaliningrado srities visuomeniniame –
politiniame gyvenime;
Piliečių švietimo organizavimas teisiniais ir politiniais klausimais;
Visuomeninės kontrolės visų lygių išrinktų deputatų Kaliningrado srities teritorijoje organizavimas.
Pagalba užtikrinant laisvus, demokratinius visų valdžios lygių rinkimus Kaliningrado srityje.
Tarptautiniuose projektuose dalyvavimo patirtis
2000 – 2001 m. Lyga kartu su TVF „Interlegal“ pagal projektą „Pilietinės iniciatyvos ir vietinės valdžios organai - bendradarbiavimo modelių sukūrimas“ ir jų
normatyvinis užtikrinimas, kurį finansavo fondas „Evrazija“, organizavo seriją seminarų visuomenės ir valdžios organų atstovams jų bendradarbiavimo klausimais,
sukūrė įstatymo projektą: Kaliningrado srities valstybės valdžios organų ir visuomenės sąjungų“ (Priimtas 2002 m. vasario 28 d.), inicijavo dalyvavimą nagrinėjant
Nuostatą apie visuomenei atvirą naudingų projektų konkursą, kurį rengė ir kontroliavo regiono administracija. Nuo 2001 m. rugsėjo mėn. Lyga dirba pagal programą
„Regionalinio įstatymo leidimo genderinė ekspertizė“, kurią remia Kanados fondas „Rusijos moterų palaikymas“. Realizuojant projektą vietiniams politikams buvo
organizuoti seminarai, apmokantys juos naudotis tenderine metodika sprendimų
priėmimo procesuose bei Kaliningrado srities teisėsaugos sistemoje taikyti tenderines ekspertizes .
Atlikta tenderinė ekspertizė Kaliningrado srities įstatyminės bazės ir politikos.
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Kartu su Rusijos Teisinių Reformų Fondu pagal projektą „Teisinė Kultūra“ atlikta
serija seminarų vietinių laikraščių žurnalistams. Taipogi nemažai diskusijų organizuota Rusijos stojimo i PPO klausimais.
Būsimų projektų idėjos
Projektai skirti jaunimo socializacijai: Jie pristatyti kaip dalykiški žaidimai, treningai. Dalyvaujant juose jaunimas įsivaizduoja save atrankos konkursų dalyviais
vakansinėms pareigoms užimti, sužino kaip elgtis, kaip atsakinėti, kaip pristatyti
save konkurso metu.
Žinios, gautos treningų metu duos suprasti jaunimui, kad jie, nežiūrint į savo
politinius įsitikinimus, tikėjimą ir t.t. turi teisę į savo tam tikrą vietą šalies gyvenime,
nors iki netolimos praeities žmogaus teisės buvo ignoruojamos. Lygios teisės – lygios galimybės.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Mes įgyvendinome projektus su įvairiais jaunimo, moterų ir teisėsaugos organizacijomis (pav. „Jaunimas už žodžių laisvę“) ir t.t. Lietuvoje turime partnerį – genderinį tyrimų Centrą Šiauliuose.

«Šeimos gerovė»
Adresas: 239010, Каliningradas, Taikos prospektas 27
Telefonas: (+74012) 68-18-94
El.paštas: blagosemya@mail.ru
Teritorinė veikla: regioninė
Informacija apie organizacijos veiklą
Organizacijos veikla nukreipta į darbą su jaunimu, jaunomis šeimomis ir pagyvenusio amžiaus žmonėmis.
Organizacijų/ Įstaigų dalyvavimo patirtis tarptautinėse projektuose
Organizacija yra partnerių tarptautinėse projektuose:
« Europietiškas buto standartas »; «Kaimo ekonominė ir socialinė plėtra»; «Kaimiškos moters vaidmuo»; «Jaunimas- Europos Bendrijos ateitis»; «Pagyvenusio amžiaus žmonių problemos».
Būsimų projektų idėjos
Šiuo metu darome projektą «Šeima – ekologija ir sveikata».
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Ieškome partnerių Lietuvos Respublikoje bendriems projektams, nukreiptiems
į darbą su jaunimu ir jaunomis šeimomis.
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Vietinis sąjungos fondas «Kaliningrad»
Adresas: 236000, Кaliningadas, g. D. Donskogo, 7 ofisas 622
Telefonas: (+74012) 59-51-23, 71-82-42
Faksas: (+74012) 59-51-23
El.paštas: fond-kld@mail.ru, fondkaliningrad@gmail.com
Svetainė: www.fond-kaliningrad.ru
Teritorinė veikla: regioninė
Informacija apie organizacijos veiklą
Vietinis sąjungos fondas „Kaliningrad“ (toliau – Fondas) buvo sukurtas 2003 metų
lapkričio 19 dieną.
Fondo veiklos tikslas – išteklių ir iniciatyvų aktivizacija siekiant išspręsti svarbias
socialines problemas Kaliningrado srityje. Organizacijos uždaviniai – filantropinių idėjų vystymas visuomenėje, tikslinis geradariškas socialiai svarbių iniciatyvų palaikymas
kūrybiniu pagrindu, socialinio klimato monitoringas ir paramos projektų ir programų,
nukreiptų į socialinio stabilumo kėlimą regione, integravimas bei Fondo viešumo ir
skaidrumo užtikrinimas. Pagrindiniai Fondo veiklos rezultatai 2004-2008 metais: 2
171 068 rubliai – skirta socialinių projektų finansavimui Kaliningrado srityje; 5 325 525
rubliai – skirta socialinių projektų realizavimui Kaliningrado srities teritorijoje Fondo
nuopelnu.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Projektas „«Visuomeninės nekomerciniu organizacijų paramos palaikymas», NVO
«Socialinės informacijos agentūra», 115 000 rublių, 2008 m. birželis- spalis. Projektas
«Atvira diskusija su Visuomenine Taryba prie Federacijos Tarnybos Rusijos Federacijos
Tarifų klausimais», visuomeninės sąjungos «Dialogas», IREX (JAV), paramos programa, 35 000 rublių, 2008 m. birželis, «Piliečių teisių apsauga būsto ir komunalinio ūkio
reformos realizacijos metu», Nekomercinė partnerystė «Nepriklausoma organizacija
«Siekiant padėti pilietinei visuomenei» 1 100 000 rublių, skirtų Rusijos Federacijos
prezidento administracijos lėšomis, 2008 m. sausis – spalis. Projektas «Kaliningrado
nekomercinių organizacijų buhalterių ir auditorių regioninis klubas», piliečių sąjungos «Dialogas», IREX (JAV) Paramos programa, 6 000 dolerių, 23008 m. sausis- birželis,
projektas «Diskusijos kryptis pagal labiausiai iškilusias teritorijos socialines problemas», OSI Paramos Fondas, 9 970 dolerių, 2008 m. sausis- gruodis, projektas «Nekomercinių organizacijų regioninių koalicijų stiprinimas», NVO «Socialinės informacijos
agentūra», 101 560 rublių, 2007 m. rugpjūtis – 2008 m. kovas. Projektas «Vardinio fondo sukūrimas « Kultūrinis ir istorinis Kaliningrado srities», 15 000 dolerių, Globalusis
Fondas, 2007 m. birželis – 2008 m. gruodis. Pasitarimas dėl Nekomercinių organizacijų principų suvestinės NVO «Socialinės informacijos agentūra», 36 958 rubliai, 2007
m. birželis. Projektas «Dialogas apie būsto ir komunalinio ūkio reformą», nukreiptas į
valdžios ir piliečių visuomenės bendradarbiavimą bei municipalinių programų, nukreiptų į būsto savininkų palaikymą ir paramą vystymą. IREX (JAV), 14 990 dolerių,
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2007 m. vasaris – rugpjūtis. Projektas «Mano namai – mano tvirtovė», Kanados fondas «Pilietinė visuomenė» (Kanados ambasada Maskvoje), 26 876 doleriai, 2006 m.
vasaris – rugsėjis. NVO « Socialinės informacijos agentūra» - projektas «Visuomeninių
diskusijų Rusijos regionuose organizavimo sąlygų užtikrinimas », 7 000 dolerių, 2005
m. lapkritis – 2006 m. rugpjūtis.
Diskusijų temos: socialinės visuomenės ligos, būsto ir komunalinio ūkio reforma,
nepakantumo problemos, migrantų problemos, vietos savivaldos reforma, našlaičių
problemos, ekologiniai aspektai, paramos galimybės. Projektas realizuojamas padedant Kaliningrado Socialinės Informacijos agentūrai. Projektas dėl jaunimo bankų sudarymo remiasi Valstybinio techninio Kaliningrado universiteto ir licėjaus №49 baze.
Jaunimo bankas – tai nauja projektų finansavimo per subsidijų konkursus technologija finansavimo srityje, vykdoma jaunimo - jaunimui. Ši technologija ypatingai unikali
tuo, kad padeda formuoti aktyvią pilietinę poziciją ir lyderio bruožus jaunimo terpėje.
Programa МАТRA Nyderlandų Karalystės ambasados, 14 240 eurai, 2005 m. gruodis
– 2006 m. liepa. Viešos diskusijos organizavimas « Nekomercinių organizacijų skaidrumas – tarpusavio valstybės ir privataus sektorių santykių efektyvumo skatinimo galimybė» talkininkaujant NVO «Socialinės informacijos agentūra», 39 220 rubliai, 2006
m. vasaris. Kanados Universitetų ir Kolegijų Asociacija, Partnerystės rytoj Programos II
dalis – projektas «Jaunimo filantropija pasaulio mastu», Kanados subsidija, 10 000 dolerių, 2005 m. balandis. Europos Taryba, programa - «JAUNIMAS – Europos savanorių
bazė» - «Socialinių Bendruomenių Plėtra», jaunų savanorių iš Europos Sąjungos šalių
pritraukimą dalyvauti socialiniuose Fondo projektuose ir programose, 4 680 eurai,
2005 m. birželis – 2006 m. kovas. Vietinių bendruomenių fondų partnerystė (Rusija)
– VII tarptautinė Vietinių bendruomenių fondų partnerystės Konferencija «Visuomenės iššūkiai: nauji sprendimai», 599 381 rublis, 2006 m. kovas – liepa. Konferencijos
tikslas – pasidalinimas patirtimi ir geriausia socialinio stabilumo technologijų taikymo
siekiant tolygaus socialinio ir ekonominio teritorijų vystymosi praktika. 2006 metais
Konferencija vyko Kaliningrado srities teritorijoje ir ją parėmė Kaliningrado srities Vyriausybė.
Būsimų projektų idėjos
Socialinio vystymo projektas tarp NVO, verslo ir valdžios per bendrų programų,
nukreiptų į teritorijos plėtrą, realizavimą, Socialinės partnerystės plėtra tematinių socialinių programų – būsto, kultūrinių, jaunimo pagalba.
Pilietinio aktyvumo ir sąlygų sudarymo visiems gyventojų sluoksniams dalyvauti
socialinėse iniciatyvose, tokiose kaip reklama, savanorių akcijos skatinimo projektas.
Tarpkultūrinės integracijos projektas kaip instrumentas didinti bendradarbiavimą už šalies sienos ribų.
Gyvybiškai svarbių įgūdžių jaunimui formavimo projektas – būsto klausimai, šeimos biudžeto planavimas, jauno savininko samprata.
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LIETUVIŠKOS ORGANIZACIJOS
«Dimera»
Adresas: LT- 68108, Marijampolė, Stoties 16
Telefonas: +37069837595
El.paštas: ycdimera@hotmail.com
Svetainė: www.dmr.lt
Teritorinė veikla: vietinė
Informacija apie organizacijos veiklą
Kultūrinė veikla, organizojame festivalius, koncertus ir t.t
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Dalyvavome projekte “Ledlaužis” Jaunimo Organizacijoje “CUNAMIS”, rūgpjutis
2008.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Ieškome partnerių su panašia veikla tarptautinius projektus realizuoti.

Jaunimo linija
Adresas: LT-68309, Marijampolė, Bendoriaus 3a
Telefonas: +370 656 24864
Faksas: +370 343 94132
El.paštas: mjl@mera.lt
Svetainė: www.jkl.lt
Teritorinė veikla: regioninė
Informacija apie organizacijos veiklą
Mūsų organizacijoje dirba jauni savanoriai. Mes dirbame socialinėje ir psichologinėje pagalbos srityje. Mūsų veiklos prioritetai: psichologinių krizių ir suicidų
prevencija, darbas su neįgaliu jaunimu.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Būsimų projektų idėjos
Norime dalyvauti analogiškuose projektuose.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Įstaiga su panašia veikla.
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Jaunųjų konservatorių lyga
Adresas: LT-01122, Vilnius, L.Stuokos-Gucevičiaus g. 11
Telefonas: +370 5 2121657
Faksas: +370 5 2784722
El.paštas: info@jkl.lt
Svetainė: www.jkl.lt
Teritorinė veikla: vietinė, regioninė, nacionalinė, tarptautinė
Informacija apie organizacijos veiklą
Jaunųjų konservatorių lygos pagrindinės idėjos ir tikslai (toliau - JKL): yra atviros pilietinės visuomenės ir modernios nepriklausomos teisinės valstybės ugdymas; jaunimo skatinimas dalyvauti valstybės kūrimo ir tobulinimo darbuose; konservatizmo idėjų propagavimas visuomenėje; Lietuvos jaunimo socialinių, kultūrinių problemų analizė, jų sprendimo būdų paieška; pilietinės iniciatyvos skatinimas;
ryšių su giminingomis jaunimo organizacijomis visame pasaulyje plėtojimas.
Jaunųjų konservatorių lyga JKL artimai susiję su politinė partija Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai,
tautininkai)), kurį yra
Lietuvos dešinioji politinė partija, branginti tradicines vertybes.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Jaunųjų konservatorių lyga kaip politinė organizacija rengia susitikimus, seminarus ir diskusijas su jaunimu įvairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose, siekdama
skatinti jaunimo aktyvumą ir atkreipti dėmesį į susiklosčiusias problemas ir galimus jų sprendimo būdus.
Būsimų projektų idėjos
Pagal Postdamos sutartį, Kenigsbergas kartu su kryžiuočiais laikinai atitiko Sovietų Sąjungai iki Taikos Konferencijos. Būtų įdomu sukurti Forumą, kuris ateityje
pasiūlytų galimus scenarijus Kaliningrado sričiai.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Partneris, užinteresuotas bendradarbiavime.

Jaunųjų vėrslininkų klubas Marijampolės srityje
Adresas: LT-68232, Marijampolė, Kauno g. 15
Telefonas: +370 343 51215
Faksas: +370 343 51215
El.paštas: rimaspileckis@takas.lt
Svetainė: www.verslininkuklubas.lt
Teritorinė veikla: regioninė
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ją;

Informacija apie organizacijos veiklą
Didinti Klubo narių asmeninį tobulėjimą, verslumo įgūdžius bei kompetenci-

skatinti bendrąją veiklą Marijampolės regione, pilietinį aktyvumą, stiprinti organizuotumą ir įtaką visuomenėje;
didinti socialinį ir ekonominį potencialą Marijampolės regione;
pritraukti kuo daugiau išsilavinusio jaunimo į Marijampolės regioną ir atstovauti jų interesams;
garsinti Marijampolės regioną ir gerinti jo įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Ieškome įstaigų Rusijoje su panašia veikla, kad realizuoti bendrus projektus.

JCI Kauno jaunimo rūmai
Adresas: LT-50154, Kaunas, Savanorių pr.243-1
Telefonas: +37067011176
Faksas: +37037730526
El.paštas: ksanauskas@mail.lt
Svetainė: www.jci.lt; www.jci.cc
Teritorinė veikla: vietinė, tarptautinė
Informacija apie organizacijos veiklą
Junior Chamber International (JCI-Tarptautiniai Jaunimo Rūmai) – tai trečia
didžiausia visuomeninė organizacija pasaulyje, sujungiantį jaunuosius lyderius ir
verslininkus, kurių amžius nuo 18 iki 40 metų.
JCI Kauno jaunimo rūmai savo veiklą pradėjo 1994 metais ir yra vienas iš seniausių Lietuvoje veikiančių JCI skyrių. Asociacijos JCI „Kauno jaunimo rūmai“ steigėjais buvo garbingi ir žinomi Kaune ir Lietuvoje verslininkai, mokslininkai ir visuomenės veikėjai.
JCI Kauno jaunimo rūmų tikslas – tapti įtakinga jaunimo organizacija, kuri
ugdo visuomenes lyderius ir kuria teigiamus pakeitimus ir vertybes savo nariams
ir visuomenei.
JCI Kauno jaunimo rūmų misija – prisijungti prie Kauno miesto progreso, Kauno apskrities ir Lietuvos Respublikos, bei pasaulio progreso, suteikia jaunimui galimybę tobulinti lyderio kokybę, socialinę atsakomybę, komunikabilumą ir verslo
įgūdžius, reikalingus teigiamams pokyčiams sukurti.
Tarptautinis vystymasis – galimybė tobulinti visuotinę sąmonę.
JCI suteikia savo nariams įvairias galimybes:
Individualus vystymas – mokymo galimybės asmenybei tobulinti.
Asmeninių galimybių įgyvendinti JCI suteikia savo nariam daugybė vietinių,
nacionalinių ir tarptautinių mokymo programų, kurios skaito patyrę JCI nariai, rektoriai, o taipgi tarptautinių jaunimo rūmų mokymo institutas.
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Institutas išduoda rūmų nariams sertifikatus, leidžiantis jiems organizuoti apmokymo seminarus savo regionaliniuose ir nacionaliniuose padaliniuose.
Visuomenės vystymas – galimybė tobulinti socialinę atsakomybę.
Visuomeninių projektų rezultatus, kurios įgyvendina rūmų nariai, kasmet turi
visuomeninį poveikį visam pasauliui.
Verslo plėtra – galimybė plėtruoti verslo patirtį, valdymą ir komunikacijas.
JCI suteikia galimybę savo nariams gauti teorines žinias ir praktinius įgūdžius
valdymo srityje, įskaitant organizacijos valdymą vietiniose, regioniniose, nacionaliniose ir tarptautiniose srityse;
Programos realizacija grindžiama pripažinus faktą, kad šiuolaikinius globalinius konfliktus galima išspręsti tik tarpusavio supratimo, bendradarbiavimo ir
draugystės dėka.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Tarp paskutinių tarptautinių projektų Kauno jaunimo rūmai JCI :
1) Dalyvavimas tarptautiniame labdaros projekte JAV-Lietuva .
2) Dalyvavimas tarptautiniame projekte Portugalija-Lietuva «NATO Misijos integracija – Portugalijos karinių oro pajėgų į Lietuvos visuomenę».
Užsienio JCI dėstytojų paskaitų organizavimas verslo ir lyderystės srityje.
Būsimų projektų idėjos
JCI Kauno Jaunimo Rūmai užinteresuoti bendrauti su įvairiais nevyriausybiniais jaunimo ir verslo organizacijomis, kurios dominasi verslo ir kontaktų plėtra,
asmenybės vystymasis
( pvz. lyderio, verslininko savybės, soc. atsakomybė), tarptautiniai, socialiniai
projektai ir t.t.
Tarp planuojamų ateityje projektų:
1. Lyderystės akademija (pastoviai);
2. Lietuvos ir Rusijos jaunų verslininkų ir kitų valstybių verslo delegacijų apsikeitimai. Jaunų verslininkų verslo pasiūlymų duomenų bazės sukūrimas.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Kaliningrado srityje yra kai kurios užinteresuotos organizacijos konkrečiai bendradarbiauti su JCI Kauno Jaunimo Rūmais.
Kaune JCI Kauno jaunimo rūmai bendradarbiauja su:
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla;
Su įvairiomis konsultacinėmis ir verslo firmomis.
Lietuvos Respublikoje JCI partneriai:
Nacionalinis skyrius ICC (International Chamber of Commerce);
Nacionalinis skyrius AIESEC;
Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos;
Visokiausios verslo ir konsultacinės įmonės.
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Laisvo Ugdymo Centras
Adresas: LT-07181, Vilnius, Čiobiškio g., 10-1
Telefonas: +370 67131780
Faksas: +370 5 2425900
El.paštas: lmcentras@gmail.com
Teritorinė veikla: vietinė
Informacija apie organizacijos veiklą
Mūsų organizacija labai jauna, dirba nuo 2008 metų balandžio mėnesio, kaip
neformali grupė, kurį buvo užregistruota 2008 metais spalio mėnesį. Laisvo Ugdymo Centro tikslas: galimybių pateikimas jaunimui mokytis ir mokyti kitus, pareiškiant nuosavybės iniciatyvą ir aktyviai dalyvauti viešajame gyvenime.
Pagrindinės veiklos sferos: švietimo treningai ir seminarai, tarptautiniai jaunimo pasikeitimai, savanorių programos ir stovyklos, konferencijos, dirbtuvė, jaunimo akcijos susitikimai ir t.t.
Veiklos sritis: neformalus švietimas, tarpkultūrinis apmokymas, komunikacija,
lyderystė, aktyvus dalyvavimas ir pilietinė pozicija, žmogaus teisės, bendradarbiavimas ir sąveika, aplinka, sveika gyvensena, jaunimo politika, konfliktų sprendimai,
projektų, organizacijų valdymas.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Tarptautinis treningas «Leadership for Participation: being active through local and international projects», balandis 2008, Kaliningradas (Jaunųjų lyderių treningas paruošiant ir realizuojant jaunimo projektus ir iniciatyvas).
Būsimų projektų idėjos
Jaunimo pasikeitimai vairiomis temomis, jaunųjų lyderių treningai iniciatyvai
ir jaunimo projektų plėtrai, Europos savanorių tarnybos projektai.
(programos ribose «Veiklus jaunimas» Europos Sąjungoje).
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Viešoji jaunimo organizacija “Cunamis”.

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba «Apskritas stalas»
Adresas: LT-68309, Marijampole, Bendoriaus g. 3
Telefonas: +370 343 92891
Faksas: +370 343 56338
El.paštas: astalas@gmail.com
Svetainė: www.mjotas.lt
Teritorinė veikla: regioninė
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Informacija apie organizacijos veiklą
Marijampolės jaunimo organizacijų taryba “Apskritas stalas” (toliau vadinama
MJOT “Apskritas stalas”) – yra savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti, koordinuojanti MJOT “Apskritas stalas” narių veiklą bei atstovaujanti MJOT “Apskritas stalas” narių
interesams, organizacija.
MJOT “Apskritas stalas” veiklos tikslai:
•
vienyti veikiančias jaunimo organizacijas;
•
koordinuoti MJOT “Apskritas stalas” narių veiklą, atstovauti asociacijos narių
interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus;
•
atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo interesus, dalyvauti formuojant jaunimo politiką.
•
dalyvauti jaunimo politikos formavime.
MJOT “Apskritas stalas” veiklos uždaviniai:
•
bendradarbiauti su kitomis organizacijomis;
•
skatinti Marijampolės savivaldybės bendruomenei ir valstybei naudingą ir
konstruktyvią veiklą;
•
apibendrinti ir skleisti sukauptą darbo patirtį, vykdyti metodinę veiklą;
•
stiprinti Marijampolės savivaldybės jaunimo organizacijų dvasinį ir materialinį
potencialą.

Nacionalinės plėtros institutas
Adresas: LT-03227, Vilnius, G. Naugarduko 41, 32 korp., 2 aukštas
Telefonas: +370 659 05605
Faksas: +370 5 2127782
El.paštas: npi@npi.lt
Svetainė: www.npi.lt
Teritorinė veikla: nacionalinė
Informacija apie organizacijos veiklą
Nacionalinės Plėtros Institutas buvo įkurtas 2000 metais Lietuvoje. Tai nevyriausybinė viešoji įstaiga, kurios steigimo tikslas yra apjungti piliečių iniciatyvą, mokslininkų
žinias ir verslininkų patirtį bei rasti optimalius sprendimus pagrindinėse valstybės raidos kryptyse, grindžiant sprendimus politine valia, praktiniu realizmu ir moksline kompetencija.
Nacionalinės plėtros instituto tikslai
• analizuoti, vertinti, detalizuoti Vyriausybės bei kitų Lietuvos valdžios institucijų
sprendimus ir jų pasekmes šalies politinei, teisinei, ekonominei, socialinei ir kultūrinei
raidai
• teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą, pasiūlymus ir nepriklausomus
vertinimus valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, socialinėms grupėms ir kitiems
asmenims, dalyvaujantiems kuriant nacionalines strategijas, stiprinant nevyriausybinį
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sekterį, ekonominį šalies augimą.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
• Lietuvos aukštųjų mokyklų sistemos nagrinėjimas ( analizė 4 sferose: infrastruktūra, aukštųjų mokyklų vidinė struktūra, aukštųjų mokyklų valdymas, aukštųjų mokyklų
nagrinėjimas ir teritorinė dislokacija) (2007)
• LR municipalitetų metodinis palaikymas strateginiais plėtros klausimais (20062008).
• Lietuvos seniūnijų valstybės tarnautojų administracijų gabumų gilinimas (2007)
• „Verslumo stovykla“ Lietuvos jaunimo stovykla, 2007
• Vyriausybės palaikymo verslo jaunimo plėtrai galinybių nagrinėjimas(2006)
• Projektas “Vyriausybės dublis”, 2005 – 2006. Projektas “Vyriausybės dublis” – jaunų ekspertų klubas, kurie daro tyrimus įvairiuose valstybės vyriausybės srityse. (20052006)
• Antikorupcinių įstaigų valdančius ES struktūrinių palaikymų Lietuvoje vertinimas.
(2006)
• Projektas „ Verslo jaunimo eksperimentinis centras“(2005-2006).
• Aukštųjų technologinių tyrinėjimų komercializacijos galimybės nagrinėjimas
(2005-2006)
• Darbo grupės ekspertų ruošiančių „ Lisabono strategijos nacionalinės programos
vykdymas“ dalyvavimas. (2005-2006)
• Jaunimo verslo paskatinimo nacionalinės programos paruošimas, bendradarbiaujant su jaunimo reikalų departamentu prie darbo ir socialinių reikalų ministerijos.
(2005-2006)
• “ ES struktūrinių formų įsisavinimas: skaidrumas, efektyvumas, tikslinis panaudojimas“ analizė (2005).
• Projektas “Socialinių paslaugų efektyvumas“, 2005-2007.
• Projektas „Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų efektyvumas“, 2005-2006.
Nacionalinės Plėtros Institutas sukūrė platų tinklą išorinių ekspertų ekonomikos,
vadybos ir komercinės plėtros i soc. aprūpinimo srityse.
Institutas išplėtė partnerystę su nacionalinėmis ir regiono vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir kitose šalyse.
Būsimų projektų idėjos
Mes norime pasiūlyti verslo jaunimo stovyklą, kuri padės vystyti dalyviui soc. įgūdžius, pažinti save, kad būtų motyvas tapti aktyviu bendrovės nariu.
Šitas projektas bus naudingas tolimesniam bendradarbiavimui ir partnerystei.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Partneris su panašiomis veiklos kryptimis.
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Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis”
Adresas: Druskininkai, Veisiejų 17
Telefonas: +37069878098
El.paštas: drs.duc@gmail.com
Teritorinė veikla: vietinė
Informacija apie organizacijos veiklą
Organizacija įkurta 1992 metais. Nariai : 224, iš jų - 83 neįgaliųjų, iš jų - 32 vaikai.
0rganizacijos tikslai : telkti Druskininkų teritorijoje gyvenančius sutrikusio intelekto vaikus, jaunuolius ir jų šeimas, padėti ginti sutrikusio intelekto vaikų, jaunuolių
ir jų šeimų teises, laisves ir orumą, realizuoti jų socialinius, kultūrinius ir kitokius poreikius, teikti socialines paslaugas, teikti informaciją, konsultuoti ir atstovauti.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Atstovavimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas gavo 93 nariai, iš jų - 40
neįgaliųjų, iš jų 19 vaikų. Suteikta 846 paslaugos. Paslaugą teikė 2 specialistai.
Psichologinės pagalbos paslaugas gavo l0 asmenų, iš jų 8 neįgalieji suteikta 29
paslaugos. Paslaugą teikė 1 specialistas.
Organizuotos 7 savipagalbos grupės, dalyvavo 18 žmonių, iš jų 9 neįgalieji, iš jų 5
neįgalūs vaikai. Suteikta 182 paslaugos. Paslaugą teikė 2 specialistai.
Savarankiškumo didinimo veiklose dalyvavo 10 neįgaliųjų, iš jų 2 neįgalieji vaikai. Suteikta 192 paslaugos. Paslaugą teikė 2 specialistai.
Nuolatinio pobūdžio kultūrinėje veikloje dalyvavo 25 neįgalieji, iš jų 9 neįgalūs
vaikai. Suteikta 230 paslaugų. Paslaugą teikė 1 specialistas.
Nuolatinio pobūdžio sportinę veiklą organizavo 1 specialistas, dalyvavo 25 neįgalieji, iŠ jų 9 vaikai. Suteikta 250 paslaugų.
Vienkartines transporto paslaugas gavo 10 neįgaliųjų, iš jų 9 neįgalus vaikai. Suteikta 170 paslaugų. Paslaugą teikė 1 specialistas.
Sociokultūrines paslaugas gavo 25 neįgalieji, iš jų 9 neįgalūs vaikai, suteikta 1525
paslaugos. Paslaugą teikė 3 specialistai.
Dienos socialinės globos paslaugas gavo 25 neįgalieji, iš jų 9 neįgalūs vaikai. Suteikta 9675 paslaugo. Paslaugą teikė 3 specialistai.
Neįgaliųjų įtraukimo į darbo rinką motyvacijos didinimo ir kitas paslaugas gavo
10 neįgaliųjų. Suteikta 171 paslauga. Paslaugą teikė 1 specialistas. Darbo ir mokymosi vietų neįgaliems paieškos paslaugos teiktos 5 neįgaliems. Suteikta 68 paslaugos.
Paslaugą teikė 1 specialistas.
Būsimų projektų idėjos
1 .Nepakankamas ir neužtikrintas finansavimas - dėl to negalime samdyti pakankamai specialistų, finansiniai metai prasideda vasario- kovo mėnesį ir dėl to nukenčia
paslaugų teikimo kokybė, intensyvumas.
2.Vis dar neturime pritaikytos įstaigos sunkią kompleksinę negalią turintiems
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žmonėms.
3.Neišspręstas neįgaliųjų pavėžėjimas į užimtumo įstaigą ir iš įstaigos į namus.
4. Atsiranda poreikis mūsų savivaldybėje kurti bendruomeninius gyvenimo
namus,nes vis daugiau proto negalės žmonių nori gyventi savarankiškai.
5.Proto negalės žmonių profesija, profesinis rengimas — Druskininkuose žengia
tik pirmuosius žingsnius.
6.Neturime profesoinalios praktikos, kaip dirbti su neįgaliojo šeima.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Apygardos valstybinė socialinio aptarnavimo įstaiga «Kaliningrado vaikų ir jaunimo su psichologiniais ir fiziniais elgesio sutrikimais reabilitacijos centras „Ypatingas
vaikas“

T.L.S. Korp! Neo-Lithuania
Adresas: LT-44221,Kaunas, Parodos g. 26
Telefonas: +370 678 18 549
Faksas: +370 37 422483
El.paštas: valdyba@neolithuania.lt
Svetainė: www.neolithuania.lt
Teritorinė veikla: nacionalinė
Informacija apie organizacijos veiklą
Tautinė Lietuvių Studentų korporacija Neo - Lithuania – tai gražias tradicijas tęsianti seniausia Lietuvos studentų organizacija. Korporacija Neo-Lithuania įkurta 1922 m.
Korporacijos veikla yra įvairi, ji apima švietimo, ugdymo ir leidybinę sritis. Mokslo metais organizuojami tematiniai seminarai, paskaitos bei susitikimai su Lietuvos mokslo,
kultūros, meno atstovais, poezijos ir gitarų vakarai, istorijos, dainavimo, šokių pamokos.
Rengiamos diskusijos svarbiais politiniais, švietimo klausimais.
Organizacijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis
Pastoviai dalyvaujame tarptautiniuose jaunimo organizacijų projektuose skirtingose Europos šalyse.
Būsimų projektų idėjos
Jaunimas žinių pasaulyje. Reikia ieškoti kelio, kaip padėti jaunimui nepasiklysti
mūsų visuomenėje.
Potencialaus arba egzistuojančio partneriaus apibūdinimas
Neturime partnerio. Norime užmegzti kontaktus su jaunimo organizacijomis Kaliningrado srityje.
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